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Всього  обрано  депутатів – 26 

Присутні на початку сесії міської ради – 18 (протокол реєстраційного голосування 
додається). 
       

Головуючий на сесії –   Олександр БЕРЕГОВИЙ, міський голова.    

 

Головуючий на сесії міський голова Олександр БЕРЕГОВИЙ проінформував 
присутніх про те, що тридцять перша сесія міської ради скликана у відповідності до 
Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про правовий режим 
воєнного стану».  

 

В роботі сесії взяли участь: 
- Світлана ЄВДОЩЕНКО, заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради; 
- Олександр ВАСИЛЬЄВ, заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради; 
- Наталія СОКОЛ, староста Добренського старостинського округу; 
- Олег ОСАДЧИЙ, староста Новоіванівського старостинського округу; 
- Тетяна КРАВЧЕНКО, староста Новопавлівського старостинського округу; 
- Тетяна КУЧЕРЕНКО, староста Новосергіївського старостинського округу; 
- Анатолій БАРАННІКОВ, староста Пісківського старостинського округу; 
- Лариса ХРУСТАВКА, староста Христофорівського старостинського округу; 
- Олександр КОВРИГА, староста Явкинського старостинського округу; 
- Світлана ЧУХАРЕНКО, староста Новоєгорівського старостинського округу; 
- Микола ГЕРАСИМЛЮК, в.о. директора КП «Міськводоканал»; 
- Ірина ЛАШКО, заступник директора КНП «Баштанська багатопрофільна 

лікарня» з економічних питань; 
- Микола ГЕРАСИМЛЮК, в.о. директора КП «Міськводоканал»; 
- Юлія ГЛАДКА, начальник відділу організаційно-кадрової роботи та контролю;  
- Оксана ВИНОГРАДОВА, начальник юридичного відділу; 
- Руслан СЛАВІНСЬКИЙ, начальник відділу з питань житлово-комунального 

господарства, благоустрою, будівництва, розвитку інфраструктури та 
комунальної власності; 

- Яна ДІСТРЯНОВА, начальник відділу економічного розвитку, інвестицій та 
торгівлі; 

- Інна ЖУЖА, начальник відділу з питань земельних відносин та охорони 
навколишнього середовища; 



- Андрій ЧЕРІН, завідувач сектором з питань цифрового розвитку, цифрових 
трансформацій та цифровізації  (CDTO). 

 

Головуючий на сесії Олександр БЕРЕГОВИЙ, міський голова запропонував 

депутатам провести реєстраційне голосування. 
 

Проведено реєстраційне голосування. 
 Зареєструвались 18  депутатів та міський голова. 

 

Згідно з пунктом 11 статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», сесія міської  ради  є  повноважною, якщо  в  її  пленарному засіданні  бере  
участь  більше  половини  депутатів  від  загального  складу  ради.  

Міський голова оголосив про відкриття сесії. 
 

(Лунає  Державний  Гімн  України) 
   

Перед початком роботи пленарного засідання міський голова Олександр 
БЕРЕГОВИЙ звернувся до присутніх на сесії з метою вшанування пам'яті героїв, 
мешканців Баштанської міської територіальної громади, які з 2014 року і по теперішній 
час віддали своє життя за Україну.  Після цього було оголошено хвилину мовчання.  

 

Головуючий на сесії запропонував обрати секретаріат у кількості трьох 
депутатів: 
Лілія РУДЕНКО, від політичної партії «Європейська солідарність»; 
Сергій ШЕВЧЕНКО, від політичної партії «Наш край»; 
Олександр БАБІН, позафракційний.  

 

Міська рада затвердила склад секретаріату. 
Підсумки голосування: 
«ЗА» -19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0. 

 

        Також, головуючий на сесії вніс пропозицію обрати лічильну комісію у кількості 
трьох депутатів: 
Марина КОВТУН, від політичної партії «Слуга народу»; 
Петро ЖИГАЛКІН, від політичної партії «Наш край»; 
Андрій КОНОНЕНКО, від політичної партії «Слуга народу». 
 

Міська рада затвердила склад лічильної комісії.                                   
Підсумки голосування: 
«ЗА» - 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0. 

 

 Головуючий на сесії міський голова Олександр БЕРЕГОВИЙ  

проінформував,  що  до міської ради надійшла заява від депутата міської ради Лідії 
ЗАБОЛОТНЬОЇ щодо дострокового припинення повноважень депутата Баштанської 
міської ради восьмого скликання та запропонував включити розгляд даної заяви до 
порядку денного пленарного засідання сесії.   
 

Головуючий на сесії міський голова Олександр БЕРЕГОВИЙ оголосив 

порядок денний та регламент роботи тридцять першої сесії міської ради і 
запропонував проголосувати за його затвердження в цілому з урахуванням розгляду 
депутатської заяви. 



Підсумки голосування: 
«ЗА» - 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0. 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 

Тридцять першої  сесії  міської  ради  восьмого  скликання: 
 

1. Про звіти старост старостинських округів Баштанської міської ради щодо 
результатів їх діяльності за 2022 рік. 

Інформують: Наталія СОКОЛ, староста Добренського старостинського 
округу; 
Олег ОСАДЧИЙ, староста Новоіванівського старостинського 
округу; 
Тетяна КРАВЧЕНКО, староста Новопавлівського 

старостинського округу; 
Тетяна КУЧЕРЕНКО, староста Новосергіївського 

старостинського округу; 
Анатолій БАРАННІКОВ, староста Пісківського 

старостинського округу; 
Лариса ХРУСТАВКА, староста Христофорівського 

старостинського округу; 
Олександр КОВРИГА, староста Явкинського 

старостинського округу; 
Світлана ЧУХАРЕНКО, староста Новоєгорівського 
старостинського округу 

2. Про звіт Баштанського міського голови про діяльність відповідно до 
повноважень, визначених статтями 26,42, главою 2 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», роботу Баштанської міської ради та її виконавчих 
органів за 2022 рік. 

Інформує: Олександр БЕРЕГОВИЙ, Баштанський міський голова  

3. Про внесення змін до Програми підтримки та розвитку вторинної 
(стаціонарної) медичної допомоги на території Баштанської ТГ на період 2021-

2023 років, затвердженої рішенням міської ради від 29 квітня 2021 року №1. 
Інформує: Ірина ЛАШКО,  заступник директора КНП «Баштанська 

багатопрофільна лікарня» з економічних питань  

4. Про хід виконання Комплексної соціально-економічної програми 
забезпечення житлом у Баштанській міській раді на 2017-2022 роки, затвердженої 
рішенням міської ради від 04 травня 2018 року №1 та затвердження Програми 
забезпечення громадян житлом у Баштанській територіальній громадян на 2023-

2027 роки. 
Інформує: Руслан СЛАВІНСЬКИЙ, начальник відділу з питань 

житлово-комунального господарства, благоустрою, 
будівництва, розвитку інфраструктури та комунальної 
власності  

5. Про хід виконання Програми забезпечення населення Баштанської 
територіальної громади якісною питною водою на 2017-2022 роки, затвердженої 
рішенням міської ради від 06 квітня 2017 року  №2 та затвердження Програми 
забезпечення населення Баштанської територіальної громади якісною питною 
водою на 2023-2027 роки. 



Інформує: Руслан СЛАВІНСЬКИЙ, начальник відділу з питань 
житлово-комунального господарства, благоустрою, 
будівництва, розвитку інфраструктури та комунальної 
власності  

6. Про внесення змін до Програми фінансової підтримки КП 
«Міськводоканал» та здійснення внесків до статутного капіталу на 2021-2025 

роки, затвердженої рішенням міської ради від 23 грудня 2020 року №10. 
Інформує: Руслан СЛАВІНСЬКИЙ, начальник відділу з питань 

житлово-комунального господарства, благоустрою, 
будівництва, розвитку інфраструктури та комунальної 
власності  

7. Про внесення змін до Програми реформування та розвитку житлово-

комунального господарства Баштанської територіальної громади на 2023- 2028 

роки, затвердженої рішенням міської ради від 20 грудня 2022 року № 3. 
Інформує: Руслан СЛАВІНСЬКИЙ, начальник відділу з питань 

житлово-комунального господарства, благоустрою, 
будівництва, розвитку інфраструктури та комунальної 
власності  

8. Про затвердження звіту про виконання  бюджету Баштанської міської 
територіальної громади та використання резервного фонду непередбачених 
видатків за січень – грудень 2022 року. 

Інформує: Світлана ЄВДОЩЕНКО, заступник міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів ради 

9. Про внесення змін до бюджету Баштанської міської територіальної громади 
на 2023 рік. 

Інформує: Світлана ЄВДОЩЕНКО, заступник міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів ради 

10. Про надання права міському голові укладати угоди про соціальне 
партнерство.  

  Інформує: Яна ДІСТРЯНОВА, начальник відділу економічного 
розвитку, інвестицій та торгівлі 

11. Про внесення змін та доповнень до Переліку об'єктів комунальної 
власності Баштанської міської ради, затвердженого рішенням міської ради від 29 
квітня 2021 року №20. 

Інформує: Руслан СЛАВІНСЬКИЙ, начальник відділу з питань 
житлово-комунального господарства, благоустрою, 
будівництва, розвитку інфраструктури та комунальної 
власності  

12. Про намір передачі об'єктів нерухомого майна комунальної власності 
в оренду без аукціону та включення їх у Перелік другого типу. 

Інформує: Руслан СЛАВІНСЬКИЙ, начальник відділу з питань 
житлово-комунального господарства, благоустрою, 
будівництва, розвитку інфраструктури та комунальної 
власності  

13. Про внесення змін до рішення Баштанської міської ради від 29 квітня 
2021 року №54 «Про визначення Державного підприємства «Агенція місцевих 
доріг Миколаївської області» замовником робіт, пов'язаних з проведенням 
капітального ремонту вулиць і доріг комунальної власності на території 
Баштанської міської територіальної громади». 



Інформує: Руслан СЛАВІНСЬКИЙ, начальник відділу з питань 
житлово-комунального господарства, благоустрою, 
будівництва, розвитку інфраструктури та комунальної 
власності  

14. Про розгляд клопотання Миколаївської обласної прокуратури щодо 
виключення з числа службових жилих приміщень квартири №60 в будинку 97 по 
вулиці Ювілейна у місті Баштанка Миколаївської області. 

Інформує: Руслан СЛАВІНСЬКИЙ, начальник відділу з питань 
житлово-комунального господарства, благоустрою, 
будівництва, розвитку інфраструктури та комунальної 
власності  

15. Про розгляд клопотання Миколаївської обласної прокуратури щодо 
виключення з числа службових жилих приміщень квартири №6 в будинку 31 по 
вулиці Героїв Небесної сотні у місті Баштанка Миколаївської області. 

Інформує: Руслан СЛАВІНСЬКИЙ, начальник відділу з питань 
житлово-комунального господарства, благоустрою, 
будівництва, розвитку інфраструктури та комунальної 
власності  

16. Про розгляд клопотання Миколаївської обласної прокуратури щодо 
виключення з числа службових жилих приміщень квартири №61 в будинку 97 по 
вулиці Ювілейна у місті Баштанка Миколаївської області. 

Інформує: Руслан СЛАВІНСЬКИЙ, начальник відділу з питань 
житлово-комунального господарства, благоустрою, 
будівництва, розвитку інфраструктури та комунальної 
власності  

17. Про передачу майна комунальної власності територіальної громади 
Баштанської міської ради на баланс і в господарське відання комунальних 
підприємств. 

Інформує: Микола ГЕРАСИМЛЮК, в.о.директора КП «Міськводоканал»  

18. Про внесення змін до рішення міської ради від 29 серпня 2018 року 
№20 «Про створення комісії з визначення та відшкодування збитків власникам 
землі та землекористувачам». 

Інформує: Інна ЖУЖА, начальник відділу з питань земельних 
відносин та охорони навколишнього середовища 

19. Про внесення змін до рішення міської ради від 29 серпня 2018 року № 
21 «Про створення комісії по здійсненню самоврядного контролю за 
використанням та охороною земель Баштанської ОТГ». 

Інформує: Інна ЖУЖА, начальник відділу з питань земельних 
відносин та охорони навколишнього середовища 

20. Про затвердження проєкту землеустрою щодо  відведення земельної 
ділянки зі зміною цільового призначення для ведення підсобного селянського 
господарства. 

Інформує: Інна ЖУЖА, начальник відділу з питань земельних 
відносин та охорони навколишнього середовища 

21. Про дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність. 



Інформує: Інна ЖУЖА, начальник відділу з питань земельних 
відносин та охорони навколишнього середовища 

22. Про надання дозволу на розробку проєкту із  землеустрою щодо 
відведення із земель сільськогосподарського призначення комунальної власності  
земельної ділянки  в оренду для городництва. 

Інформує: Інна ЖУЖА, начальник відділу з питань земельних 
відносин та охорони навколишнього середовища 

23. Про надання дозволу на розробку проєкту із  землеустрою щодо 
відведення із земель сільськогосподарського призначення комунальної власності  
земельної ділянки  в оренду для городництва. 

Інформує: Інна ЖУЖА, начальник відділу з питань земельних 
відносин та охорони навколишнього середовища 

24. Про затвердження  технічної документації  із  землеустрою  щодо  
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). 

Інформує: Інна ЖУЖА, начальник відділу з питань земельних 
відносин та охорони навколишнього середовища 

25. Про затвердження проєкту із землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність  для будівництва індивідуального гаражу. 

Інформує: Інна ЖУЖА, начальник відділу з питань земельних 
відносин та охорони навколишнього середовища 

26. Про внесення змін до рішення міської ради від 02 грудня 2021 року № 
20 «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність в розмірі земельної частки (паю)  для ведення  фермерського 
господарства». 

Інформує: Інна ЖУЖА, начальник відділу з питань земельних 
відносин та охорони навколишнього середовища 

27. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в оренду. 

Інформує: Інна ЖУЖА, начальник відділу з питань земельних 
відносин та охорони навколишнього середовища 

28. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки  в натурі (на місцевості) для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 

Інформує: Інна ЖУЖА, начальник відділу з питань земельних 
відносин та охорони навколишнього середовища 

29. Про дострокове припинення повноважень депутата міської ради 
Заболотньої Л.І. 

Інформує: Лідія ЗАБОЛОТНЯ, депутат міської ради 

1. СЛУХАЛИ:  
Про звіти старост старостинських округів Баштанської міської ради щодо 
результатів їх діяльності за 2022 рік. 



Доповідали: Наталія СОКОЛ, староста Добренського старостинського 
округу; 
Олег ОСАДЧИЙ, староста Новоіванівського 
старостинського округу; 
Тетяна КРАВЧЕНКО, староста Новопавлівського 
старостинського округу; 
Тетяна КУЧЕРЕНКО, староста Новосергіївського 
старостинського округу; 
Анатолій БАРАННІКОВ, староста Пісківського 
старостинського округу; 
Лариса ХРУСТАВКА, староста Христофорівського 
старостинського округу; 
Олександр КОВРИГА, староста Явкинського 
старостинського округу; 
Світлана ЧУХАРЕНКО, староста Новоєгорівського 
старостинського округу; 
 

Проведено голосування: 
«ЗА» - 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» -0 

ВИРІШИЛИ: (рішення міської ради  № 1  додається) 
 

2. СЛУХАЛИ:  
Про звіт Баштанського міського голови про діяльність відповідно до 
повноважень, визначених статтями 26,42  главою 2 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», роботу Баштанської міської ради та її виконавчих 
органів за 2022 рік. 

Доповідав: Олександр БЕРЕГОВИЙ, Баштанський міський голова  

Міський голова Олександр БЕРЕГОВИЙ заявив про виникнення в нього 
конфлікту інтересів у зв'язку з розглядом даного проекту рішення. Участі в голосуванні 
він не брав.  

 

Проведено голосування: 
«ЗА» - 18, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» -1 

ВИРІШИЛИ: (рішення міської ради  № 2  додається) 
 

3. СЛУХАЛИ:  

Про внесення змін до Програми підтримки та розвитку вторинної (стаціонарної) 
медичної допомоги на території Баштанської ТГ на період 2021-2023 років, 
затвердженої рішенням міської ради від 29 квітня 2021 року №1. 

Доповідала: Ірина ЛАШКО,  заступник директора КНП «Баштанська 
багатопрофільна лікарня» з економічних питань  

Проведено голосування: 
«ЗА» - 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» -0 

ВИРІШИЛИ: (рішення міської ради  № 3  додається) 
 

4. СЛУХАЛИ:  
Про хід виконання Комплексної соціально-економічної програми забезпечення 
житлом у Баштанській міській раді на 2017-2022 роки, затвердженої рішенням 



міської ради від 04 травня 2018 року №1 та затвердження Програми забезпечення 
громадян житлом у Баштанській територіальній громадян на 2023-2027 роки. 

Доповідав: Руслан СЛАВІНСЬКИЙ, начальник відділу з питань 
житлово-комунального господарства, благоустрою, 
будівництва, розвитку інфраструктури та комунальної 
власності  

 

Головуючий на сесії міський голова Олександр БЕРЕГОВИЙ проінформував, 
що в ході обговорення проекту рішення на спільному засіданні постійних комісій 
депутати рекомендували виключити даний проект рішення з порядку денного сесії у 
зв'язку з необхідністю його доопрацювання в частині забезпечення житлом громадян, 
чиї помешкання було зруйновано внаслідок військової агресії російської федерації.  
 

Проведено голосування за рекомендацію щодо зняття проекту рішення з порядку 
денного та направлення його на доопрацювання 

«ЗА» - 6, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» -12, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» -0 

ВИРІШИЛИ: (рекомендацію не підтримано) 
 

До участі у сесії міської ради долучився депутат міської ради Сергій КОЗЯВКО 

(дистанційно). 
  

Проведено голосування за проект рішення в редакції без змін: 

«ЗА» - 15, «ПРОТИ» - 2, «УТРИМАЛИСЬ» -3, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» -0 

ВИРІШИЛИ: (рішення міської ради  № 4  додається) 
 

5. СЛУХАЛИ:  
Про хід виконання Програми забезпечення населення Баштанської 
територіальної громади якісною питною водою на 2017-2022 роки, затвердженої 
рішенням міської ради від 06 квітня 2017 року  №2 та затвердження Програми 
забезпечення населення Баштанської територіальної громади якісною питною 
водою на 2023-2027 роки. 

Доповідав: Руслан СЛАВІНСЬКИЙ, начальник відділу з питань 
житлово-комунального господарства, благоустрою, 
будівництва, розвитку інфраструктури та комунальної 
власності  

 

Проведено голосування: 
«ЗА» - 20, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» -0 

ВИРІШИЛИ: (рішення міської ради  № 5  додається) 
 

6. СЛУХАЛИ:  
Про внесення змін до Програми фінансової підтримки КП «Міськводоканал» та 
здійснення внесків до статутного капіталу на 2021-2025 роки, затвердженої 
рішенням міської ради від 23 грудня 2020 року №10. 

Доповідав: Руслан СЛАВІНСЬКИЙ, начальник відділу з питань 
житлово-комунального господарства, благоустрою, 
будівництва, розвитку інфраструктури та комунальної 
власності  

 

Головуючий на сесії міський голова Олександр БЕРЕГОВИЙ проінформував, що 
в ході обговорення проекту рішення на спільному засіданні постійних комісій було 



надано доручення виконуючому обов'язки директора  КП «Міськводоканал» щодо 
підготовки та надання інформації стосовно: 
закупівлі та встановлення обладнання для сонячних станцій для насосної станції І,ІІ,ІІІ 
підйомів, з технічним обґрунтуванням, інформацією про окупність станцій, тощо; 
повну інформацію щодо діяльності КП «Міськводоканал», фінансового стану 
підприємства, окупності тарифів на водопостачання та водовідведення, тощо. 

 

Проведено голосування: 
«ЗА» - 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -1, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» -0 

ВИРІШИЛИ: (рішення міської ради  № 6  додається) 
 

7. СЛУХАЛИ:  
Про внесення змін до Програми реформування та розвитку житлово-

комунального господарства Баштанської територіальної громади на 2023- 2028 

роки, затвердженої рішенням міської ради від 20 грудня 2022 року № 3. 
Доповідав: Руслан СЛАВІНСЬКИЙ, начальник відділу з питань 

житлово-комунального господарства, благоустрою, 
будівництва, розвитку інфраструктури та комунальної 
власності  

  

Проведено голосування: 
«ЗА» - 20, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» -0 

ВИРІШИЛИ: (рішення міської ради  № 7  додається) 
 

8. СЛУХАЛИ:  
Про затвердження звіту про виконання  бюджету Баштанської міської 
територіальної громади та використання резервного фонду непередбачених 
видатків за січень – грудень 2022 року. 

Доповідала: Світлана ЄВДОЩЕНКО, заступник міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів ради 

Проведено голосування: 
«ЗА» - 20, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» -0 

ВИРІШИЛИ: (рішення міської ради  № 8  додається) 
 

9. СЛУХАЛИ:  
Про внесення змін до бюджету Баштанської міської територіальної громади на 
2023 рік. 

Доповідала: Світлана ЄВДОЩЕНКО, заступник міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів ради 

Головуючий на сесії міський голова Олександр БЕРЕГОВИЙ проінформував 
присутніх, що у зв'язку з тим, що на спільному засіданні постійних комісій депутатами 
було висловлено зауваження щодо формування складу та роботи комісії по 
обстеженню дорожньої мережі Баштанської територіальної громади, а також до 
визначення переліку доріг територіальної громади, де планується проведення 
поточного ремонту доріг комунальної власності, запропоновано внести зміни до складу 
вищезазначеної комісії та включити до неї представників всіх депутатських фракцій 
міської ради. І в подальшому під час виділення коштів на  проведення поточного 
ремонту доріг комунальної власності, улаштування заїзних кишень та асфальтних 
доріжок на території Баштанської ТГ враховувати рекомендації вищезазначеної комісії.  



 Окрім того, за підсумками роботи на спільному засіданні постійних комісій 
депутатами було надано ряд доручень начальнику відділу освіти, молоді та спорту, а 
саме:  
доопрацювати акти комісійного обстеження закладів освіти Баштанської міської 
територіальної громади, які зазнали пошкоджень внаслідок військової агресії 
російської федерації, яке здійснено було на підставі розпорядження міського голови 
від 21.11.2022 року №186-р; 
підготувати інформацію та проінформувати депутатів міської ради щодо розподілу 
коштів на оплату праці педагогічних працівників та утримання закладів освіти, а також 
проінформувати про обсяги фактично передбачених коштів та їх потребу для 
забезпечення всіх передбачених законодавством надбавок і доплат (спецкурси, 
надбавки за престижність, доплата за кабінети, тощо).   
 

ВИСТУПИЛИ:  
Сергій ШЕВЧЕНКО, Ольга ВОЛОДЬКОВА, депутати міської ради, які на підставі 
рекомендацій спільного засідання постійних комісій наполягали на виключенні з 
проекту рішення коштів в сумі  21 750 000 грн, спрямованих на проведення ремонту 
доріг комунальної власності, та попередньому обстеженні комісією дорожньої мережі 
територіальної громади. 
 

Віктор МАЙДАНОВ, депутат міської ради, наголосив на тому, що на спільному 
засіданні постійних комісій більшістю депутатів було підтримано проект рішення без 
змін, та рекомендовано внести зміни до складу комісії по обстеженню дорожньої 
мережі Баштанської територіальної громади. 
   

Проведено голосування за проект рішення в редакції без змін: 

 

«ЗА» - 16, «ПРОТИ» - 3, «УТРИМАЛИСЬ» -1, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» -0 

ВИРІШИЛИ: (рішення міської ради  № 9 додається) 
 

10. СЛУХАЛИ:  
Про надання права міському голові укладати угоди про соціальне партнерство.  

  Доповідала: Яна ДІСТРЯНОВА, начальник відділу економічного 
розвитку, інвестицій та торгівлі 

Міський голова Олександр БЕРЕГОВИЙ заявив про виникнення в нього 
конфлікту інтересів у зв'язку з розглядом даного проекту рішення. Участі в голосуванні 
він не брав.  
 

Проведено голосування: 
«ЗА» - 18, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -1, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» -1 

ВИРІШИЛИ: (рішення міської ради  № 10  додається) 
 

11. СЛУХАЛИ:  
Про внесення змін та доповнень до Переліку об'єктів комунальної власності 
Баштанської міської ради, затвердженого рішенням міської ради від 29 квітня 
2021 року №20. 

Доповідав: Руслан СЛАВІНСЬКИЙ, начальник відділу з питань 
житлово-комунального господарства, благоустрою, 
будівництва, розвитку інфраструктури та комунальної 
власності  

Проведено голосування: 



«ЗА» - 20, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» -0 

ВИРІШИЛИ: (рішення міської ради  № 11  додається) 
 

12. СЛУХАЛИ:  
Про намір передачі об'єктів нерухомого майна комунальної власності в оренду без 
аукціону та включення їх у Перелік другого типу. 

Доповідав: Руслан СЛАВІНСЬКИЙ, начальник відділу з питань 
житлово-комунального господарства, благоустрою, 
будівництва, розвитку інфраструктури та комунальної 
власності  

Проведено голосування: 
«ЗА» - 20, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» -0 

ВИРІШИЛИ: (рішення міської ради  № 12  додається) 
 

13. СЛУХАЛИ:  
Про внесення змін до рішення Баштанської міської ради від 29 квітня 2021 року 
№54 «Про визначення Державного підприємства «Агенція місцевих доріг 
Миколаївської області» замовником робіт, пов'язаних з проведенням 
капітального ремонту вулиць і доріг комунальної власності на території 
Баштанської міської територіальної громади». 

Доповідав: Руслан СЛАВІНСЬКИЙ, начальник відділу з питань 
житлово-комунального господарства, благоустрою, 
будівництва, розвитку інфраструктури та комунальної 
власності  

Проведено голосування: 
«ЗА» - 20, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» -0 

ВИРІШИЛИ: (рішення міської ради  № 13  додається) 
 

14. СЛУХАЛИ:  
Про розгляд клопотання Миколаївської обласної прокуратури щодо виключення 
з числа службових жилих приміщень квартири №60 в будинку 97 по вулиці 
Ювілейна у місті Баштанка Миколаївської області. 

Доповідав: Руслан СЛАВІНСЬКИЙ, начальник відділу з питань 
житлово-комунального господарства, благоустрою, 
будівництва, розвитку інфраструктури та комунальної 
власності  

Проведено голосування: 
«ЗА» - 20, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 

ВИРІШИЛИ: (рішення міської ради  № 14  додається) 
 

15. СЛУХАЛИ:  
Про розгляд клопотання Миколаївської обласної прокуратури щодо виключення 
з числа службових жилих приміщень квартири №6 в будинку 31 по вулиці Героїв 
Небесної сотні у місті Баштанка Миколаївської області. 

Доповідав: Руслан СЛАВІНСЬКИЙ, начальник відділу з питань 
житлово-комунального господарства, благоустрою, 
будівництва, розвитку інфраструктури та комунальної 
власності  

Проведено голосування: 
«ЗА» - 15, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» - 4, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 

ВИРІШИЛИ: (рішення міської ради  № 15  додається) 
 



16. СЛУХАЛИ:  
Про розгляд клопотання Миколаївської обласної прокуратури щодо виключення 
з числа службових жилих приміщень квартири №61 в будинку 97 по вулиці 
Ювілейна у місті Баштанка Миколаївської області. 

Доповідав: Руслан СЛАВІНСЬКИЙ, начальник відділу з питань 
житлово-комунального господарства, благоустрою, 
будівництва, розвитку інфраструктури та комунальної 
власності  

  

Головуючий на сесії міський голова Олександр БЕРЕГОВИЙ проінформував, що 
в ході обговорення проекту рішення на спільному засіданні постійних комісій міської 
ради депутатами надано доручення щодо розробки та винесення на розгляд сесії 
міської ради Порядку надання службових житлових приміщень, що перебувають в 
комунальній власності територіальної громади, користування ними, їх приватизацію, 

виселення з них, тощо. 
 

 Проведено голосування: 
«ЗА» - 11, «ПРОТИ» - 3, «УТРИМАЛИСЬ» - 6, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» -0 

ВИРІШИЛИ: (рішення міської ради  не прийнято) 
 

17. СЛУХАЛИ:  
Про передачу майна комунальної власності територіальної громади Баштанської 
міської ради на баланс і в господарське відання комунальних підприємств. 

Доповідав: Микола ГЕРАСИМЛЮК, в.о. директора КП 
«Міськводоканал»  

Проведено голосування: 
«ЗА» - 20, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» -0 

ВИРІШИЛИ: (рішення міської ради  № 16  додається) 
 

18. СЛУХАЛИ:  
Про внесення змін до рішення міської ради від 29 серпня 2018 року №20 «Про 
створення комісії з визначення та відшкодування збитків власникам землі та 
землекористувачам». 

Доповідала: Інна ЖУЖА, начальник відділу з питань земельних 
відносин та охорони навколишнього середовища 

Проведено голосування: 
«ЗА» - 20, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» -0 

ВИРІШИЛИ: (рішення міської ради  № 17  додається) 
 

19. СЛУХАЛИ:  
Про внесення змін до рішення міської ради від 29 серпня 2018 року № 21 «Про 
створення комісії по здійсненню самоврядного контролю за використанням та 
охороною земель Баштанської ОТГ». 

Доповідала: Інна ЖУЖА, начальник відділу з питань земельних 
відносин та охорони навколишнього середовища 

Проведено голосування: 
«ЗА» - 20, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» -0 

ВИРІШИЛИ: (рішення міської ради  № 18  додається) 
 

 



20. СЛУХАЛИ:  
Про затвердження проєкту землеустрою щодо  відведення земельної ділянки зі 
зміною цільового призначення для ведення підсобного селянського господарства. 

Доповідала: Інна ЖУЖА, начальник відділу з питань земельних 
відносин та охорони навколишнього середовища 

Проведено голосування: 
«ЗА» - 20, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» -0 

ВИРІШИЛИ: (рішення міської ради  № 19  додається) 
 

21. СЛУХАЛИ:  
Про дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність. 

Доповідала: Інна ЖУЖА, начальник відділу з питань земельних 
відносин та охорони навколишнього середовища 

Проведено голосування: 
«ЗА» - 20, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» -0 

ВИРІШИЛИ: (рішення міської ради  № 20  додається) 
 

22. СЛУХАЛИ:  
Про надання дозволу на розробку проєкту із  землеустрою щодо відведення із 
земель сільськогосподарського призначення комунальної власності  земельної 
ділянки  в оренду для городництва. 

Доповідала: Інна ЖУЖА, начальник відділу з питань земельних 
відносин та охорони навколишнього середовища 

Проведено голосування: 
«ЗА» - 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -1, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» -0 

ВИРІШИЛИ: (рішення міської ради  № 21  додається) 
 

23. СЛУХАЛИ:  
Про надання дозволу на розробку проєкту із  землеустрою щодо відведення із 
земель сільськогосподарського призначення комунальної власності  земельної 
ділянки  в оренду для городництва. 

Доповідала: Інна ЖУЖА, начальник відділу з питань земельних 
відносин та охорони навколишнього середовища 

Проведено голосування: 
«ЗА» - 20, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» -0 

ВИРІШИЛИ: (рішення міської ради  № 22 додається) 
 

24. СЛУХАЛИ:  
Про затвердження  технічної документації  із  землеустрою  щодо  встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). 

Доповідала: Інна ЖУЖА, начальник відділу з питань земельних 
відносин та охорони навколишнього середовища 

Проведено голосування: 
«ЗА» - 20, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» -0 

ВИРІШИЛИ: (рішення міської ради  № 23 додається) 
 

 

 



25. СЛУХАЛИ:  
Про затвердження проєкту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність  для будівництва індивідуального гаражу. 

Доповідала: Інна ЖУЖА, начальник відділу з питань земельних 
відносин та охорони навколишнього середовища 

Проведено голосування: 
«ЗА» - 20, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» -0 

ВИРІШИЛИ: (рішення міської ради  № 24  додається) 
 

26. СЛУХАЛИ:  
Про внесення змін до рішення міської ради від 02 грудня 2021 року № 20 «Про 
затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність в розмірі земельної частки (паю)  для ведення  фермерського 
господарства». 

Доповідала: Інна ЖУЖА, начальник відділу з питань земельних 
відносин та охорони навколишнього середовища 

Проведено голосування: 
«ЗА» - 20, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» -0 

ВИРІШИЛИ: (рішення міської ради  № 25  додається) 
 

27. СЛУХАЛИ:  
Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду. 

Доповідала: Інна ЖУЖА, начальник відділу з питань земельних 
відносин та охорони навколишнього середовища 

Проведено голосування: 
«ЗА» - 20, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» -0 

ВИРІШИЛИ: (рішення міської ради  № 26  додається) 
 

28. СЛУХАЛИ:  
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки  в натурі (на місцевості) для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва. 

Доповідала: Інна ЖУЖА, начальник відділу з питань земельних 
відносин та охорони навколишнього середовища 

Депутат міської ради Володимир ОНИЩУК заявив про виникнення в нього 
конфлікту інтересів у зв'язку з розглядом даного проекту рішення. Участі в голосуванні 
він не брав.  
 

Проведено голосування: 
«ЗА» - 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» -1 

ВИРІШИЛИ: (рішення міської ради  № 27  додається) 
 

29. СЛУХАЛИ:  
Про дострокове припинення повноважень депутата міської ради Заболотньої Л.І. 

Доповідала: Лідія ЗАБОЛОТНЯ, депутат міської ради 

Проведено голосування: 
«ЗА» - 15, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» - 3, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» -1 



ВИРІШИЛИ: (рішення міської ради  № 27  додається) 
 

Головуючий на сесії міський голова Олександр БЕРЕГОВИЙ проінформував, 
що проекти рішень порядку денного тридцять першої сесії міської ради восьмого  
скликання, що винесено на розгляд депутатів було  розглянуто та  затверджено. Після 
чого надав депутатам час для внесення зауважень, пропозицій чи виступів.  

 

Головуючий на сесії міський голова Олександр БЕРЕГОВИЙ оголосив про 
закриття  сесії.  

 

(Лунає Державний гімн України) 
 

 

Міський голова                                                                   Олександр БЕРЕГОВИЙ 

 

 

Протокол вела:  
Начальник відділу організаційно- 

кадрової роботи та контролю                                                   Юлія ГЛАДКА 


