
 

 

 

БАШТАНСЬКА  МІСЬКА РАДА  

БАШТАНСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

П Р О Т О К О Л 

від 10 грудня  2021 року № 20   

           м. Баштанка 

 ХХ позачергова сесія  восьмого   
скликання 

Місце проведення: зал засідань 

міської ради 

Час 10.00 год. 
                                                                         

Всього  обрано  депутатів – 26 

Присутні  на  сесії  міської  ради – 17  (протокол реєстраційного голосування 

додається). 
       

Головуючий на сесії –   Олександр БЕРЕГОВИЙ, міський голова.    

 

         Головуючий на сесії міський голова Олександр БЕРЕГОВИЙ проінформував 

присутніх про те, що двадцята позачергова сесія скликана у зв'язку з надходженням 
депутатського запиту депутата міської ради Віктора МАЙДАНОВА щодо надання 
дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) КНП «Баштанська 
багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради Миколаївської області, та 
депутатського запиту депутата міської ради Інни ГОМЕРСЬКОЇ  про надання згоди на 
прийняття іншого окремого індивідуально визначеного майна державної власності у 
комунальну власність Баштанської міської ради. 

Окрім того, на розгляд депутатів виноситься рішення міської ради від 02 грудня 
2021 року № 34 «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в оренду» (Баштанській РССТ). Дане рішення на підставі статті 59 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні» було зупинене розпорядженням 
міського голови від 06 грудня 2021 року № 284-р на підставі службових записок 
юридичного відділу, відділу з питань земельних відносин та охорони навколишнього 
середовища та головного архітектора територіальної громади.  

На виконання вищевказаної статті дане рішення повторно виноситься на розгляд 
міської ради із обґрунтуванням зауважень і має бути підтверджене двома третинами 
депутатів від загального складу ради.  

 

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

виконавчих органів ради; 
- Олександр ГИБЕЦЬ – заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради; 
- Працівники виконавчого апарату міської ради. 

 

Головуючий на сесії Олександр БЕРЕГОВИЙ, міський голова запропонував 

депутатам провести реєстраційне голосування. 
 



Проведено реєстраційне голосування. 
 Зареєструвались 17  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) 
   

Головуючий на сесії запропонував обрати секретаріат у кількості трьох 
депутатів: 
 

ЛЕХ Віктор Петрович, від політичної партії «Слуга народу», 
ЧЕРНОВА Зіна Миколаївна, від політичної партії «Наш край», 
РУДЕНКО Лілія Володимирівна, від політичної партії «Європейська солідарність». 
    

Міська рада затвердила склад секретаріату. 
Підсумки голосування: 
«ЗА» -18, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0. 

 

        Також, головуючий на сесії вніс пропозицію обрати лічильну комісію у кількості 
трьох депутатів: 
ЗАБОЛОТНЯ Лідія Іванівна,  від політичної партії ВО «Батьківщина»,  
ЛУПІН Дмитро Сергійович, від політичної партії «Опозиційна платформа ЗА 
ЖИТТЯ», 
СЕМЕНОВ Сергій Дмитрович,  від політичної партії «Слуга народу». 
 

Міська рада затвердила склад лічильної комісії.                                   
Підсумки голосування: 
«ЗА» - 18, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0. 

 

         До участі у сесії долучився депутат міської ради Максим КРИВЕНКО. 
 

Головуючий на сесії міський голова Олександр БЕРЕГОВИЙ оголосив 

порядок денний та регламент роботи двадцятої  позачергової сесії міської ради і 
запропонував проголосувати за його затвердження. 

 

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

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 

двадцятої  позачергової  сесії міської ради  восьмого скликання: 
 

1. Про депутатський запит депутата міської ради Віктора МАЙДАНОВА 
щодо дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) КНП 
«Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради 
Миколаївської області 



Інформує: Іван БУБЛИК, начальник відділу з питань земельних 
відносин та охорони навколишнього середовища 

 

2. Про депутатський  запит депутата міської ради Інни ГОМЕРСЬКОЇ щодо 
надання згоди на прийняття іншого окремого індивідуально визначеного майна 
державної власності у комунальну власність Баштанської міської ради  

 

Інформує: Валерій МОСІН, спеціаліст І категорії відділу 
бухгалтерського обліку та звітності   

 

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

Інформує: Іван БУБЛИК, начальник відділу з питань земельних 
відносин та охорони навколишнього середовища 

 

 

1. СЛУХАЛИ:  
Про депутатський запит депутата міської ради Віктора МАЙДАНОВА щодо 
дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради 
Миколаївської області 

Доповідав: Іван БУБЛИК, начальник відділу з питань земельних 
відносин та охорони навколишнього середовища 

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

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 1  додається) 
 

2. СЛУХАЛИ:  
Про депутатський  запит депутата міської ради Інни ГОМЕРСЬКОЇ щодо 
надання згоди на прийняття іншого окремого індивідуально визначеного 
майна державної власності у комунальну власність Баштанської міської ради  

 

Доповідав: Валерій МОСІН, спеціаліст І категорії відділу 
бухгалтерського обліку та звітності   

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

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 2  додається) 
 

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

Доповідав: Іван БУБЛИК, начальник відділу з питань земельних 
відносин та охорони навколишнього середовища 



Міський голова нагадав, що дане рішення міської ради було підтримане на сесії 
02 грудня 2021 року № 34 «Про затвердження проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в оренду» (Баштанській РССТ).  

На підставі статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
воно було зупинене розпорядженням міського голови від 06 грудня 2021 року № 
284-р на підставі службових записок юридичного відділу, відділу з питань 
земельних відносин та охорони навколишнього середовища та головного 
архітектора територіальної громади.  

На виконання вищевказаної статті дане рішення повторно виноситься на 

розгляд міської ради із обґрунтуванням зауважень і має бути підтверджене двома 
третинами депутатів від загального складу ради.  
 

Проведено голосування  
Підсумки голосування:  
«ЗА» - 7, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -11, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  не прийнято) 

 

Головуючий на сесії міський голова Олександр БЕРЕГОВИЙ проінформував, що 
проекти рішень порядку денного двадцятої  позачергової 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.  
 

ВИСТУПИЛИ: 
Володимир ОНИЩУК, депутат міської ради, який звернув увагу присутніх та 
керівництво міської ради на необхідність обстеження пішохідних переходів на 
території міста, забезпечення їх необхідним освітленням та встановленням дорожніх 
знаків.  
 

Петро ЖИГАЛКІН, депутат міської ради, який запропонував підготувати проект 
рішення та винести його на розгляд сесії міської ради щодо передачі приміщень 
гаражів, які розташовані в дворі міської ради, з балансу КП «Добробут» на баланс 
міської ради.  Виступив  проти баражування техніки КП «Добробут на подвірʼї міської 
ради. 
  

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 


