
  
 

БАШТАНСЬКА РАЙОННА РАДА 
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
02 серпня 2018 року                     Баштанка                                                     № 44-р   
 
Про скликання ХХІV сесії районної 
ради сьомого скликання  
   

Відповідно до частин четвертої та дев’ятої статті 46, частини шостої статті 56 
Закону України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування    
в Україні», згідно зі статтею 2.1.4 Регламенту роботи Баштанської районної ради, 
затвердженого рішенням районної ради від 10 грудня 2015 року №1, скликати 
ХХІV сесію районної ради сьомого скликання 16 серпня 2018 року о 10 годині у 
сесійній залі районної ради. 

 
На розгляд ХХІV сесії районної ради виносяться питання: 
 
1. Про інформацію керівника Баштанської місцевої прокуратури Мико-

лаївської області Денисенко В.В. про стан законності, боротьби зі злочин-

ністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на відповідній 

території за 6 місяців 2018 року. 
Доповідає ДЕНИСЕНКО Віта Василівна –  

керівник Баштанської місцевої прокуратури  
Миколаївської області 

 
2. Про внесення змін до Соціальної комплексної програми підтримки 

сім`ї та дітей, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у 

Баштанському районі на 2017-2021 роки, затвердженої рішенням районної 

ради від 27 лютого 2017 року №12. 
Доповідає ЯКИМЧУК Ніна Іванівна –  

начальник управління соціального захисту населення  

райдержадміністрації 

 
3. Про внесення змін до районної Програми збереження архівних фондів 

на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням районної ради від 20 грудня       

2016 року №6. 
Доповідає ІВАНІЦЬКА Ірина Миколаївна –  

виконуюча обов'язки директора Об'єднаного 

трудового архіву міської, сільських рад  

Баштанського району 
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4. Про внесення змін до районної цільової  соціальної програми розвитку 

цивільного захисту Баштанського району на 2010-2013 роки з продовженим 

терміном дії протягом 2014-2018 років, затвердженої  рішенням районної ради 

від 02 березня 2010 року №5. 
Доповідає ГОЛОДІВСЬКА Світлана Миколаївна –   

головний спеціаліст відділу містобудування, архітектури, 

інфраструктури, житлово-комунального господарства,  

будівництва та з питань цивільного захисту  

райдержадміністрації    

              

5. Про внесення змін до рішення районної ради від 21 грудня 2017 року 

№9 «Про продовження строку дії районної Програми «Медичні кадри 

Баштанщини» на 2013-2017 роки, затвердженої рішенням районної ради від 

06 червня 2013 року №6, на 2018 рік». 
Доповідає БАРСЕГЯН Алла Анатоліївна –  

головний лікар Баштанської центральної  

районної лікарні 

 
6. Про затвердження районної Програми запобігання і лікування 

серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань на 2018-2020 роки. 
Доповідає БАРСЕГЯН Алла Анатоліївна –  

головний лікар Баштанської центральної  

районної лікарні 

 
7. Про депутатський запит депутата районної ради Шпарук О.С. до сесії 

Баштанської районної ради про виділення коштів з районного бюджету в сумі 

100 тис.грн на придбання камери-холодильника для зберігання тіл померлих 

у Баштанській центральній районній лікарні. 
Доповідає ШПАРУК Оксана Сергіївна –   

директор – головний лікар комунального  

некомерційного підприємства «Центр первинної  

медико-санітарної допомоги Баштанського району»  

Баштанської районної ради Миколаївської області 

 
8. Про затвердження звіту про виконання районного бюджету Баштан-

ського району та використання резервного фонду за січень-червень           

2018 року.  
Доповідає ЛУЦЕНКО Олена Олександрівна –  

начальник фінансового управління  

райдержадміністрації 

 
9. Про внесення змін до районного бюджету Баштанського району на 

2018 рік. 
Доповідає ЛУЦЕНКО Олена Олександрівна –  

начальник фінансового управління  

райдержадміністрації 
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10. Про перелік об’єктів, що є спільною власністю територіальних громад 

міста, сіл Баштанського району. 
Доповідає РИЖИК Лілія Олегівна –  

головний спеціаліст відділу економічного розвитку і 

торгівлі райдержадміністрації 
 

11. Про створення комунального закладу «Баштанський міжшкільний 

сервісний центр профільної освіти Баштанської районної ради Миколаївської 

області». 
Доповідає БЄЛОВА Олена Іванівна –  

начальник відділу освіти, молоді  і спорту райдержадміністрації 
 

12. Про безоплатну передачу об’єктів, що є спільною власністю терито-

ріальних громад міста, сіл Баштанського району, у комунальну власність 

територіальної громади міста Баштанка та сіл Баштанської міської ради. 
Доповідає БЄЛОВА Олена Іванівна –  

начальник відділу освіти, молоді  і спорту райдержадміністрації 
 

13. Про затвердження технічних документацій з нормативної грошової 

оцінки земельних ділянок, які знаходяться в користуванні на умовах оренди 

гр.Покотило Світлани Володимирівни для ведення товарного сільськогос-

подарського виробництва, розташованих в межах території Привільненської 

сільської ради Баштанського району Миколаївської області. 
Доповідає КАЛАШНІКОВА Тетяна Олександрівна – 

начальник управління агропромислового розвитку  

райдержадміністрації  
 

14. Про затвердження технічних документацій з нормативної грошової 

оцінки земельних ділянок, які знаходяться в користуванні на умовах оренди 

ТОВ «Агро Капітал Центр» для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва із земель державної власності, розташованих в межах території 

Привільненської сільської ради Баштанського району Миколаївської області. 
Доповідає КАЛАШНІКОВА Тетяна Олександрівна – 

начальник управління агропромислового розвитку  

райдержадміністрації  
 

15. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової 

оцінки земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які перебу-

вають у власності громадян Спатаря Анатолія Леонідовича та Лясковського 

Артема Олександровича для ведення особистого селянського господарства в 

межах території Баштанської міської ради Баштанського району Миколаїв-

ської області з назвою «Технічна документація з нормативної грошової 

оцінки земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які перебу-

вають у власності громадян Спатаря Анатолія Леонідовича та Лясковського 

Артема Олександровича для ведення особистого селянського господарства в 

межах території Явкинської сільської ради Баштанського району Миколаїв-

ської області».  
Доповідає КАЛАШНІКОВА Тетяна Олександрівна – 

начальник управління агропромислового розвитку  

райдержадміністрації  
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16. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової 

оцінки земельної ділянки сільськогосподарського призначення загальною 

площею 2,0000 га ріллі, яка перебуває у власності громадянина Стратулата 

Володимира Миколайовича для ведення особистого селянського господар-

ства в межах території Баштанської міської ради Баштанського району 

Миколаївської області з назвою «Технічна документація з нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського призначення 

загальною площею 2,0000 га ріллі, яка перебуває у власності громадян 

Стратулата Володимира Миколайовича для ведення особистого селянського 

господарства в межах території Пісківської сільської ради Баштанського 

району Миколаївської області».  
Доповідає КАЛАШНІКОВА Тетяна Олександрівна – 

начальник управління агропромислового розвитку  

райдержадміністрації  

 
17. Про погодження продовження терміну дії контракту з директором 

комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-

санітарної допомоги Баштанського району» Баштанської районної ради 

Миколаївської області – головним лікарем Шпарук О.С. 
Доповідає ГАЙДАШ Олександр Володимирович –  

керівник апарату райдержадміністрації 

 
18. Про припинення трудових відносин з директором Об’єднаного трудо-

вого архіву міської, сільських рад Баштанського району Плужник Л.Г. 
Доповідає ГАЙДАШ Олександр Володимирович –  

керівник апарату райдержадміністрації 

 
19. Про дострокове припинення повноважень депутата Баштанської 

районної ради сьомого скликання Лященка М.Г. 

Доповідає ПЕТРОВ Анатолій Леонідович –  
голова районної ради 

 
 
 
Заступник голови  
районної ради                                                                             М.М.Єрешко 


