
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
    

засідання постійної комісії районної ради з питань культури, освіти, молоді, 
спорту та засобів масової інформації, депутатської діяльності та етики  

 

від      червня 2020 р.                Початок: о 10.00           Місце проведення: кабінет 
Баштанка                                                                  голови районної ради 
 
 
 

1. Про внесення змін до районного бюджету Баштанського району на           
2020 рік. 
Доповідач:  Луценко Олена – начальник фінансового відділу райдержадміністрації. 
 

2. Про затвердження Статуту комунальної установи «Баштанський 
районний сервісний центр по обслуговуванню закладів освіти» Баштанської 
районної ради Миколаївської області у новій редакції. 
Доповідач:  Шевченко Сергій – директор комунальної установи «Баштанський 
районний сервісний центр по обслуговуванню закладів освіти» Баштанської 
районної ради Миколаївської області.       
 

3. Про внесення змін до переліку об'єктів, що є спільною власністю 
територіальних громад міста, сіл Баштанського району, затвердженого рішен-
ням районної ради від 16 травня 2019 року №20. 
Доповідач:  Шевченко Сергій – директор комунальної установи «Баштанський 
районний сервісний центр по обслуговуванню закладів освіти» Баштанської 
районної ради Миколаївської області. 
 

4. Про безоплатну передачу об’єктів, що є спільною власністю 
територіальних громад міста, сіл Баштанського району у комунальну власність 
територіальних громад Привільненської, Інгульської, Лоцкинської сільських 
рад. 
Доповідач:  Шевченко Сергій –  директор комунальної установи «Баштанський 
районний сервісний центр по обслуговуванню закладів освіти» Баштанської 
районної ради Миколаївської області.       
 

5. Про припинення діяльності юридичної особи «Перемозька 
загальноосвітня школа І ступеня Баштанської     районної ради Миколаївської 
області» шляхом ліквідації. 
Доповідач: Бєлова Олена – начальник відділу освіти райдержадміністрації. 
 

6. Про хід виконання рішення районної ради від 16 травня 2019 року №2 
«Про затвердження Програми оздоровлення та відпочинку дітей Баштанського 
району на 2019-2023 роки». 
Доповідач: Якимчук Ніна – начальник управління соціального захисту райдерж-
адміністрації. 
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7. Про внесення змін до Положення про виконавчий апарат Баштанської 

районної ради, затвердженого рішенням районної ради від 23 червня 2016 року 
№32. 
Доповідач: Петров Анатолій – голова районної ради.   
 

8. Про порядок денний та регламент роботи тридцять п’ятої сесії районної 
ради сьомого скликання. 
Доповідач: Шацька Валентина – голова постійної комісії районної ради. 
 

Різне:  
 

наказ Національного агентства з питань запобігання корупції від 15 квітня 
2020 року №144/20 «Про затвердження Порядку проведення контролю та 
повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій 
держави або місцевого самоврядування»; 

 
лист голови Миколаївської обласної ради Москаленко В. від 22 травня      

2020 року №579-06/05-20 про направлення рекомендацій постійної комісії 
обласної ради з питань культури, науки і освіти, сім'ї та молоді, спорту від       
20 травня 2020 року №1 «Про стан виконання освітніх субвенцій у 2020 році» 
та №9 «Про хід виконання обласної програми «Молодь Миколаївщини» на 
2016-2020 роки»; 

 
лист голови Одеської обласної ради Паращенка С. від 17 березня 2020 року 

№01/03-27/782 «Про звернення депутатів Одеської обласної ради до сільських, 
селищних, районних, районних у містах, міських районного значення, міських 
обласного значення, обласних рад, об’єднаних територіальних громад України, 
Президента України та Кабінету Міністрів України щодо розробки та 
популяризації української національної ідеї»; 

 
розпорядження голови Баштанської районної державної адміністрації від 

27 квітня 2020 року №77-р «Про затвердження заходів щодо реалізації в      
2020 році Програми оздоровлення та відпочинку дітей Баштанського району на 
2019-2023 роки». 

 
Інформує: Шацька Валентина – голова постійної комісії районної ради. 

 


