
 

 

 

БАШТАНСЬКА  МІСЬКА РАДА  

БАШТАНСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

П Р О Т О К О Л 

від 15 грудня  2020 року № 2   

м. Баштанка 

 ІІ  сесія  восьмого   скликання 

Місце проведення: зал засідань міської 
ради 

Час 10.00 год. 
                                                                         

Всього  обрано  депутатів – 26 

Присутні  на  сесії  міської  ради – 26 (протокол реєстраційного голосування додається). 
       

Головуючий на сесії –   Олександр БЕРЕГОВИЙ, міський голова.    

   

Друга сесія готувалася у відповідності до Закону України «Про доступ до 
публічної інформації». Проєкти рішень органу місцевого самоврядування, яким є 
Баштанська міська рада, розроблені відповідними розпорядниками, інформація 
оприлюднена на офіційному сайті Баштанської міської ради. Проєкти рішень були 
ретельно розглянуті на засіданнях постійних комісій. Усі пропозиції та рекомендації 
враховано. 
     Окрім цього, депутати також отримали проєкти рішень на руки на паперових носіях.  
 

В роботі сесії взяли участь: 
- Лілія ГОНЧАРЕНКО  - голова міської територіальної виборчої комісії; 
- Світлана ЄВДОЩЕНКО – заступник міського голови з питань діяльності 

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

органів ради; 
- Лариса КОНОНЕНКО  – керуюча справами виконавчого комітету; 
- Ганна ЗЕРКАЛІНА  – начальник відділу освіти, молоді та спорту; 
- Світлана БЕРЕЗОВСЬКА  – начальник відділу розвитку культури і туризму;  
- Кандидати на посади старост старостинських округів громади; 
- Працівники виконавчого апарату міської ради; 

- Лариса ФІГУРА - мешканка села Новоєгорівка; 

- Володимир ЯНИК - голова осередку партії «Національний корпус» в м.Баштанка; 
- Василь ГОНТА – редактор районної газети «Голос Баштанщини». 

 

         Головуючий на сесії Олександр БЕРЕГОВИЙ, міський голова запропонував 

депутатам провести реєстраційне голосування. 
 

         Проведено реєстраційне голосування. 
         Зареєструвались 26 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: 
 

Тетяна ГРИНЕНКО, від політичної партії «Європейська солідарність», 
Марина КОВТУН, від політичної партії «Слуга народу», 
Олександр БАБІН, від політичної партії  «Опозиційна платформа за життя». 
    

Міська рада затвердила склад секретаріату. 
Підсумки голосування: 
 «ЗА» -26, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1. 
 

        Також, головуючий на сесії вніс пропозицію обрати лічильну комісію у кількості 
трьох депутатів: 
Юрій БЕНЮХ,  від політичної партії ВО  «Батьківщина», 
Володимир ЯЩЕНКО, від політичної партії «Наш край», 
Віталій ГРИЦЮК, від політичної партії «Європейська солідарність». 
 

Міська рада затвердила склад лічильної комісії.                                   
 Підсумки голосування: 
 «ЗА» - 27, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0. 
 

      Міський голова Олександр БЕРЕГОВИЙ проінформував, що надійшло 
повідомлення про створення депутатської фракції у Баштанській міській раді  від 
політичної партії ВО «Батьківщина». До складу фракції входять два депутати: Лідія 
ЗАБОЛОТНЯ та Юрій БЕНЮХ, керівник фракції - Лідія ЗАБОЛОТНЯ. 
 

Головуючий на сесії міський голова  Олександр БЕРЕГОВИЙ оголосив про 
надходження до  міської ради наступних депутатських запитів: 

- від депутата міської ради Лідії ЗАБОЛОТНЬОЇ щодо визнання недійсним 
голосування за кандидату на посаду голови постійної комісії з питань транспорту, 
зв’язку, промисловості, будівництва, житлово-комунального господарства, 
приватизації та власності; 

- від депутата міської ради Володимира ОНИЩУКА  щодо надання допомоги 
мешканцям будинку по вул.Промислова, 17а у прямому підключенні до 
електропостачання без посередництва КП «Добробут». 
 

Головуючий на сесії міський голова Олександр БЕРЕГОВИЙ поставив на 
голосування  включення депутатських  запитів до порядку денного ІІ сесії міської ради. 

 

Підсумки голосування: 
 «ЗА» - 20, «ПРОТИ» -1, «УТРИМАЛИСЬ» -4, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2. 

 

Головуючий на сесії міський голова Олександр БЕРЕГОВИЙ оголосив порядок 
денний та регламент роботи другої сесії міської ради і запропонував проголосувати за 
його затвердження в цілому з урахуванням депутатських запитів. 

Підсумки голосування: 
 «ЗА» - 26, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1. 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 

другої  сесії міської ради  восьмого скликання: 
 

1. Про початок повноважень депутата Баштанської міської ради Баштанського  
району Миколаївської області Кононенка А.В. 



Інформує: Лілія ГОНЧАРЕНКО, голова міської територіальної 
виборчої комісії 

2. Про затвердження Регламенту роботи Баштанської міської ради восьмого 
скликання. 

Інформує: Інна ГОМЕРСЬКА, секретар міської ради 

3. Про затвердження Положення про постійні комісії міської ради восьмого 
скликання.  

Інформує: Інна ГОМЕРСЬКА, секретар міської ради 

4. Про утворення старостинських округів.  
Інформує: Лариса КОНОНЕНКО, керуюча справами міської ради 

5. Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2019 року  №10 «Про 
затвердження структури та штатної чисельності апарату і виконавчих органів 
Баштанської міської ради на 2020 рік». 

Інформує: Лариса КОНОНЕНКО, керуюча справами міської ради 

6. Про затвердження Положення про старосту Баштанської об'єднаної 
територіальної громади. 

Інформує: Лариса КОНОНЕНКО, керуюча справами міської ради 

7. Про затвердження старост. 
Інформує: Олександр БЕРЕГОВИЙ, Баштанський міський голова 

8. Про затвердження персонального складу виконавчого комітету Баштанської 
міської ради. 

Інформує: Олександр БЕРЕГОВИЙ, Баштанський міський голова 

9. Про умови оплати праці, затвердження розміру надбавок, премії та 
матеріальної допомоги міському голові на період восьмого скликання. 

Інформує: Лариса КОНОНЕНКО, керуюча справами міської ради 

10. Про внесення змін до Програми підтримки та розвитку первинної медичної 
допомоги на території Баштанської ОТГ на період 2019-2021 років. 

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

 Про внесення змін до міської Комплексної програми соціального захисту 
населення «Турбота» на період до 2021 року, затвердженої рішенням міської ради від 
27 лютого 2017 року №2. 

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

11. Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2020 рік.  
Інформує: Світлана ЄВДОЩЕНКО, заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради  
12. Про створення комунального закладу «Баштанська публічна бібліотека». 



Інформує: Світлана БЕРЕЗОВСЬКА, начальник відділу розвитку 
культури і туризму  

13. Про затвердження положення комунальної установи «Центр професійного 
розвитку педагогічних працівників Баштанської міської ради Баштанського району 
Миколаївської області». 

Інформує: Ганна ЗЕРКАЛІНА, начальник відділу освіти, молоді та 
спорту 

 Про безоплатне прийняття індивідуально визначеного майна та затвердження 
актів приймання-передачі.  

Інформує: Ганна ЗЕРКАЛІНА, начальник відділу освіти, молоді та 
спорту 

14. Про затвердження проєкту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж 
населеного пункту міста Баштанка Баштанського району Миколаївської області.  

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

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

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

17. Про дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо надання земельної  ділянки  
у власність для ведення садівництва. 

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

18. Про затвердження проєкту землеустрою щодо  зміни цільового призначення 
земельної ділянки. 

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

19. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення меж земельної  ділянки (паю) в натурі (на місцевості). 

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

20. Про затвердження проєкту землеустрою щодо надання земельної  ділянки  у 
власність для ведення садівництва. 

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

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

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

22. Про затвердження проєкту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки в 
постійне користування. 



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

23. Про дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в оренду. 

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

 
24. Про відмову в наданні дозволу на розробку проєкту  землеустрою щодо 

надання земельної  ділянки  у власність для ведення фермерського господарства. 
Інформує: Іван БУБЛИК, начальник відділу з питань земельних 

відносин та охорони навколишнього середовища 

25. Про погодження в наданні дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 
відведення  земельної ділянки у власність. 

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

26. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність. 

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

27. Про дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою. 
Інформує: Іван БУБЛИК, начальник відділу з питань земельних 

відносин та охорони навколишнього середовища 

28. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
учасникам бойових дій. 

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

29. Про дозвіл  на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в оренду під городництво. 

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

30. Про погодження проєкту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки у 
власність. 

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

31. Про відмову в наданні дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 
відведення  земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства. 

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

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

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

33. Про припинення права постійного користування та передачу земельної 
ділянки в постійне користування Службі автомобільних доріг у Миколаївській 
області. 



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

34. Про доповнення переліку земельних ділянок для продажу прав оренди на них 
на земельних торгах. 

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

35. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства. 

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

36. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення)  в натурі меж земельних ділянок. 

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

37. Про депутатський запит депутата міської ради Лідії ЗАБОЛОТНЬОЇ щодо 
визнання недійсним голосування за кандидату на посаду голови постійної комісії з 
питань транспорту, зв’язку, промисловості, будівництва, житлово-комунального 
господарства, приватизації та власності. 

Інформує: Лідія ЗАБОЛОТНЯ, депутат міської ради 

38. Про депутатський запит депутата міської ради Володимира ОНИЩУКА  щодо 
надання допомоги мешканцям будинку по вул. Промислова, 17а у прямому 
підключенні до електропостачання без посередництва КП «Добробут». 

Інформує: Володимир ОНИЩУК, депутат міської ради 

Руслан СЛАВІНСЬКИЙ, спеціаліст І категорії відділу з 
питань ЖКГ 

 
 

1.СЛУХАЛИ:  
Про початок повноважень депутата Баштанської міської ради Баштанського  
району Миколаївської області Кононенка А.В. 

Доповідала: Лілія ГОНЧАРЕНКО, голова міської територіальної 
виборчої комісії 

Проведено голосування:  
Підсумки голосування:  
«ЗА» - 26, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 1  додається) 
 

2.СЛУХАЛИ:  
Про затвердження Регламенту роботи Баштанської міської ради восьмого 
скликання. 

Доповідала: Інна ГОМЕРСЬКА, секретар міської ради 

Головуючий на сесії міський голова Олександр БЕРЕГОВИЙ, проінформував, що 
в ході обговорення на засіданнях постійних комісій депутатами було рекомендовано  
пункт 6 статті 33 розділу «Постійні комісії ради» викласти в такій редакції: 

 «6. Чисельний склад постійних комісій визначається рішенням ради, але не менше 
4 депутатів». 

Дані зміни були продиктовані необхідністю узгодження регламенту з положенням 
про постійні комісії міської ради, в якому чисельність складу постійних комісій 
встановлюється на рівні не менш ніж 4-х депутатів. 



Також, депутатами було запропоновано доповнити регламент статтею про старост 
громади. Міський голова запропонував не підтримувати дані доповнення у зв’язку з тим, 
що на затвердження депутатам виноситься положення про старост, в якому передбачено 
процедури призначення, звільнення старост, їх права та посадові обов’язки, тощо.   
 

Проведено голосування з урахуванням змін та доповнень:  
Підсумки голосування:  
«ЗА» - 20, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -6, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 2  додається) 
 

3.СЛУХАЛИ:  
Про затвердження Положення про постійні комісії міської ради восьмого 
скликання.  

Доповідала: Інна ГОМЕРСЬКА, секретар міської ради 

Проведено голосування:  
Підсумки голосування:  
«ЗА» - 27, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 3  додається) 
 

4.СЛУХАЛИ:  
Про утворення старостинських округів.  

Доповідала: Лариса КОНОНЕНКО, керуюча справами міської ради 

Проведено голосування:  
Підсумки голосування:  
«ЗА» - 26, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 4  додається) 
 

5.СЛУХАЛИ:  
Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2019 року №10 «Про 
затвердження структури та штатної чисельності апарату і виконавчих органів 
Баштанської міської ради на 2020 рік». 

Доповідала: Лариса КОНОНЕНКО, керуюча справами міської ради 

Проведено голосування:  
Підсумки голосування:  
«ЗА» - 27, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 5  додається) 
 

6.СЛУХАЛИ:  
Про затвердження Положення про старосту Баштанської об'єднаної територіальної 
громади. 

Доповідала: Лариса КОНОНЕНКО, керуюча справами міської ради 

 Головуючий на сесії міський голова Олександр БЕРЕГОВИЙ, проінформував, що 
в ході обговорення на засіданні погоджувальної ради та постійних комісій міської ради 
депутатами було рекомендовано: 
- У пункті 1 щодо процедури затвердження старости доповнити реченням, що 

староста затверджується міською радою на строк її повноважень за пропозицією 
міського голови,  словами «відкритим голосуванням»; 

-  у пункті 4.7 розділу IV.Порядок обрання та припинення повноважень старости 
передбачити, що рішення про дострокове припинення повноважень старости рада 



приймає відкритим голосуванням більшістю голосів від загального складу ради, 
виключивши можливість таємного голосування. 

 

 Окрім того, запропоновано розділ ІІІ Повноваження старости доповнити пунктом 
наступного змісту: 
«Староста не рідше 1 разу на квартал звітує перед жителями старостинського округу про 
свою роботу».  
 Також, на засіданні постійної комісії з питань соціального захисту, медицини, 
торгівлі, побутового обслуговування, освіти, культури, спорту, молодіжної політики, 
духовності, законності,  захисту прав громадян, депутатської діяльності  та  етики 
депутатами було запропоновано доповнити положення про старосту та встановити для 
кандидатів на відповідні посади кваліфікаційні вимоги, а саме: наявність вищої освіти не 
нижче рівня бакалавра.  

Наголосив на тому, що законодавством не встановлені кваліфікаційні вимоги до 
даної посади. Відповідно до статті 10 Закону України «Про службу в органах місцевого 
самоврядування», прийняття на службу в органи місцевого самоврядування здійснюється 
шляхом затвердження відповідною радою. Згідно зі статтею 3 цього закону посади, на які 
особи затверджуються відповідною радою є виборними посадами. Для виборних посад в 
органах місцевого самоврядування вимоги щодо рівня освіти та досвіду роботи не 
встановлюються, в тому числі таких вимог не містять Типові професійно-кваліфікаційні 
характеристики посадових осіб місцевого самоврядування, затверджені наказом 
Національного агентства України з питань державної служби від 07.11.2019 р. №203-19.  

 

ВИСТУПИЛИ: 
Олександр ГОРБЕНКО, Віталій ГРИЦЮК, депутати міської ради, які наполягли на 
включенні до положення пункту про встановлення кваліфікаційних вимог до посади 
старости в частині наявності вищої освіти не нижче ступеня бакалавра та наявного стажу 
роботи.   Дана пропозиція продиктована тим, що до обов’язків старости відноситься 
ведення нотаріальних дій, здійснення деяких дій з реєстрації, а також ведення іншої 
документації, що потребує наявності вищої освіти та досвіду роботи. 
 

Віктор МАЙДАНОВ, депутат міської ради, який наголосив на тому, що встановлення 
додаткових кваліфікаційних вимог до кандидатів на посади старост  призведе до 
порушення Конституції та законів України. Адже на законодавчому рівні не передбачено 
встановлення саме до цих посад жодних обмежень в частині наявності вищої освіти та 
стажу роботи  
  

Проведено голосування з урахуванням змін та доповнень:  
Підсумки голосування:  
«ЗА» - 14, «ПРОТИ» - 5, «УТРИМАЛИСЬ» -5, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 6  додається) 
 

7.СЛУХАЛИ:  
 Про затвердження старост. 

Доповідав: Олександр БЕРЕГОВИЙ, Баштанський міський голова 

 Про конфлікт інтересів заявили депутати Світлана ЧУХАРЕНКО, Анатолій 

БАРАННІКОВ, Віктор ПРОКОПЧУК.   

 

Головуючий на сесії міський голова Олександр БЕРЕГОВИЙ, проінформував, що 
в ході обговорення на засіданнях постійних комісій депутати запропонували 
доопрацювати питання та винести на затвердження сесії міської ради всі 9 кандидатур.   



Дане рішення було доопрацьоване, доповнений варіант проєкту рішення є у 
депутатів  в роздатковому матеріалі.  

Кандидати на посади старост запрошені на сесію, вони попередньо також були 
ознайомлені із проектом положення про старосту. 
           Депутатами було запропоновано надати слово кожному кандидату на посаду 
старости з метою представлення себе та бачення розвитку старостинського округу. 
 

    Слово надано  кандидатам на посади старост старостинських округів: 
СОКОЛ Н.С., КОВРИЗІ О.Ю., ХРУСТАВЦІ Л.В., БАРАННІКОВУ А.А., КУЧЕРЕНКО 
Т.В., ПРОКОПЧУКУ В.В., ЧУХАРЕНКО С.М., КРАВЧЕНКО Т.М. 
       Кандидати проінформували депутатів про освіту, стаж роботи, бачення щодо 
розвитку старостинськог округу тощо, а також надали відповіді на запитання депутатів. 
 

ВИСТУПИЛИ: 
Лілія РУДЕНКО, депутат міської ради,   яка зачитала звернення мешканців села 
Новопавлівка до міського голови та депутатів міської ради щодо пропозиції призначення 
старостою Новопавлівського старостинського округу Людмили РОШИОР. 
 

Лариса ФІГУРА, мешканка села Новоєгорівка, яка зачитала звернення мешканців села 
щодо затвердження її на посаді старости Новоєгорівського старостинського округу та 
запропонувала з метою прийняття об’єктивного та зваженого рішення зустрітися з 
громадою села Новоєгорівка. 
 

Володимир ОНИЩУК, депутат міської ради,  який наголосив на неправильному підході 
міського голови до підбору кандидатур на посаду старост та ігнорування громадської 
думки. Запропонував провести збори в кожному селі громади, провести опитування та 
винести на розгляд сесії ради ту кандидатуру яку підтримують мешканці старостинського 
округу, а також запропонував голосувати за кожну кандидатуру старости окремо. Окрім 
того зазначив, якщо міський голова не дослухається до пропозицій депутатів, фракція 
політичної партії «Європейська солідарність» не буде голосувати за даний проект 
рішення. 
 

Олександр ГОРБЕНКО, депутат міської ради, проінформував, що у зв’язку із змінами в 
законодавстві, депутати міської ради, в яких виникає конфлікт інтересів в зв’язку з 
розглядом окремого проекту рішення не мають право брати участь у голосуванні. Заявив, 
що міський голова не має  допустити до голосування депутатів, які оголосили про 
наявність у них конфлікту інтересів. 
 

Віктор  МАЙДАНОВ, депутат міської ради, який проінформував, що до статті 591  

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», зміни не внесені, що означає 
що депутат міської ради може брати участь у голосуванні при умові публічного 
оголошення про виникнення в нього конфлікту інтересів.   
 

Проведено голосування за проект рішення в цілому:  

Підсумки голосування:  
«ЗА» - 16, «ПРОТИ» - 9, «УТРИМАЛИСЬ» -1, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 7  додається) 
 

ВИСТУПИЛИ:  
Віталій ГРИЦЮК, депутат міської ради, який проінформував, що пунктом 3.1. 
Положення про старосту передбачено, що повноваження старости починаються з 
моменту прийняття рішення сесії Баштанської міської ради про затвердження на посаду. 



Відповідно до законів України староста не може бути депутатом міської ради. Отже,  

новопризначені старости ЧУХАРЕНКО С.М., БАРАННІКОВ А.А., ПРОКОПЧУК В.В. не 
можуть далі приймати участь у роботі сесії як депутати. 
 

    Міський голова Олександр БЕРЕГОВИЙ оголосив перерву у роботі сесії тривалістю 
15 хвилин. 
 

      Після завершення перерви старости ЧУХАРЕНКО С.М., БАРАННІКОВ А.А., 
ПРОКОПЧУК В.В. покинули зал засідань міської ради. 

  

8.СЛУХАЛИ:  
Про затвердження персонального складу виконавчого комітету Баштанської міської 
ради. 

Доповідав: Олександр БЕРЕГОВИЙ, Баштанський міський голова 

Головуючий на сесії міський голова Олександр БЕРЕГОВИЙ, проінформував, що в 

ході обговорення даного проекту рішення дійшли згоди щодо необхідності внесення змін 
до рішення міської ради від 27 листопада 2020 року №4 «Про утворення виконавчого  
комітету Баштанської  міської ради та визначення його чисельності», а саме: викласти 
пункт 2 рішення в новій редакції: «Встановити чисельність виконавчого комітету 
Баштанської міської ради в кількості 37 осіб». 

Також, проект рішення доповнено у зв’язку з призначенням старост громади, та 
включенням до складу виконкому КОКІТКА Євгена Володимировича, ШПАРУК Оксану 
Володимирівну, ЯНИКА Володимира Івановича  Після чого Олександр БЕРЕГОВИЙ 
зачитав персональний склад виконкому. 
 

ВИСТУПИЛИ: 
Олександр ГОРБЕНКО, депутат міської ради, який звернувся до міського голови з 
пропозицією щодо внесення змін до проєкту рішення, а саме: виключення зі складу 
виконкому СЕЛЕЗНЬОВОЇ Надії Іванівни, яка була подана фракцією політичної партії 
«Опозиційна платформа – за життя», а натомість введення до складу виконкому 
САВЧУКА Михайла Івановича. 
 

Лариса ФІГУРА, мешканка села Новоєгорівка, яка наполягла на включенні до складу 
виконавчого комітету представника громадської організації с.Новоєгорівка, та 
проінформувала, що вона направляла відповідний лист на імʼя міського голови. 
 

Олександр БЕРЕГОВИЙ, міський голова, який відхилив пропозиції Олександра 
ГОРБЕНКА та Ларисо ФІГУРИ, наголосивши при цьому, що формування персонального 
складу виконкому згідно законодавства відноситься до повноважень міського голови. 
Окрім того зазначив, що на всі звернення щодо введення кандидатур до складу 
виконкому заявникам були надані відповіді.  
 

Проведено голосування:  
Підсумки голосування:  
«ЗА» - 18, «ПРОТИ» - 5, «УТРИМАЛИСЬ» -1, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 8  додається) 
 

9.СЛУХАЛИ:  
Про умови оплати праці, затвердження розміру надбавок, премії та матеріальної 
допомоги міському голові на період восьмого скликання. 



Доповідала: Лариса КОНОНЕНКО, керуюча справами міської ради 

Міський голова заявив про виникнення в нього конфлікту інтересів. 
 

Зазначив, що преміювання міського голови здійснюється в порядку та розмірі, 
встановлених Постановою  Кабінету Міністрів України №268, у межах затверджених 
витрат на оплату праці. Причому рішення про виплату премії приймає міська рада на 
сесії. На цій же сесії приймають рішення не лише про виплату премії міському голові, а й 
про розмір такої премії.   
 

ВИСТУПИЛИ: 
Володимир ОНИЩУК, депутат міської ради, який наголосив на необхідності зменшення 
відсотку преміювання міського голови з 90 % до 50%, та залишення умов оплати праці на 
рівні встановлення до попереднього міського голови. 

 

Світлана ЄВДОЩЕНКО,  заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради, яка проінформувала, що навіть при встановленні розміру премії міському 
голові на рівні 90 %, його заробітна плата все рівно буде меншою, ніж у попереднього 
міського голови. Це зумовлено відсутністю вислуги років у Олександра БЕРЕГОВОГО, 
яка дає право на встановлення відповідної надбавки.   
 

       Головуючий на сесії міський голова Олександр БЕРЕГОВИЙ поставив на 
голосування проект рішення без змін за основу. 
Проведено голосування:  
Підсумки голосування:  
«ЗА» - 13, «ПРОТИ» - 3, «УТРИМАЛИСЬ» -6, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 

       Проект рішення за основу не підтримали. 
 

Головуючий на сесії міський голова Олександр БЕРЕГОВИЙ поставив на голосування 
проект рішення із зміною в частині встановлення премії на рівні 50 %. 
 

Проведено голосування з урахуванням пропозицій:  
Підсумки голосування:  
«ЗА» - 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -2, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 9  додається) 
 

10.СЛУХАЛИ:  
Про внесення змін до Програми підтримки та розвитку первинної медичної 
допомоги на території Баштанської ОТГ на період 2019-2021 років. 

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

  

Головуючий на сесії міський голова Олександр БЕРЕГОВИЙ, проінформував, що 
в ході обговорення проекту рішення на постійних комісіях депутати рекомендували 
внести зміни до проекту рішення та збільшити орієнтовані обсяги фінансування: 
- у пункті 2 заходів (Предмети, матеріали, обладнання та інвентар)  на 2021 рік на 

150,0 тис.грн. – до 250,0 тис.грн; 
- у пункті  3 заходів (Медикаменти та перев’язувальні матеріали) на 2021 рік на 

100,0 тис.грн. – до 200,0 тис.грн. 
 

Окрім того, також погодили доповнення пункту 9 заходів (Капітальний ремонт, 
реконструкція закладів охорони здоров’я, ремонт обладнання) словом «приміщень». 



 
Проведено голосування з урахуванням змін та доповнень:  

Підсумки голосування:  
«ЗА» - 24, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 10  додається) 
 

11.СЛУХАЛИ:  
Про внесення змін до міської Комплексної програми соціального захисту населення 
«Турбота» на період до 2021 року, затвердженої рішенням міської ради від 27 лютого 
2017 року №2. 

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

Проведено голосування:  
Підсумки голосування:  
«ЗА» - 24, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 11  додається) 
 

12.СЛУХАЛИ:  
Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2020 рік.  

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

  

Головуючий на сесії міський голова Олександр БЕРЕГОВИЙ, проінформував, що 
в ході обговорення на засіданнях постійних комісій у зв’язку з надходженням додаткових 
клопотань та утворенням економії коштів за результатами закупівель було погоджено 
внесення до проекту рішення додаткових змін, а саме: 

1) по відділу освіти, молоді і спорту: 
-  збільшено видатки на надання одноразової грошової допомоги при першому 

працевлаштуванні у сільській місцевості на суму 6,354 тис.грн; 
- збільшено (відновлено) обсяг коштів із заробітної плати з нарахуванням на суму 

52,200 тис.грн; 
- зменшено видатки на заробітну плату з нарахуванням централізованої бухгалтерії 

відділу освіти на суму 52,200 тис.грн. 
2) по відділу розвитку культури і туризму: 

- за рахунок перерозподілу видатків зменшити поточні видатки на придбання 
кондиціонеру для будинку культури в с.Новоєгорівка на суму 20,0 тис.грн; 

- збільшити капітальні видатки на придбання кондиціонеру для будинку культури в 
с.Новоєгорівка на суму 20,0 тис.грн; 
3) зменшити субвенцію на енергоносії КНП «Багатопрофільна лікарня 

Баштанського району» на суму 3,200 тис.грн; 
4) відновити видатки по програмі «Турбота» на суму 3,200 тис.грн. 

 

Проведено голосування з урахуванням змін та доповнень:  
Підсумки голосування:  
«ЗА» - 24, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 12  додається) 
 

 

 

 

 



13.СЛУХАЛИ:  
Про створення комунального закладу «Баштанська публічна бібліотека». 

Доповідала: Світлана БЕРЕЗОВСЬКА, начальник відділу розвитку 
культури і туризму  

 Головуючий на сесії міський голова Олександр БЕРЕГОВИЙ, проінформував, що 
в ході обговорення проекту рішення було погоджено внесення змін до додатку 2 проекту, 
а саме до структури з 01.03.2021 року в межах штатної чисельності за рахунок 
скорочення 0,25 ставки слюсаря-ремонтника Дитячої бібліотеки – зберегти 0,25 ставки 

бібліотекаря Новосергіївської філії. 
         Окрім того, пропонується виключити з проекту рішення пункт 7  так як, директор 
бібліотечної системи звільняється за переведення м до новоствореної установи і має 
чинний контракт. 
 

Проведено голосування з урахуванням змін та доповнень:  
Підсумки голосування:  
«ЗА» - 22, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -2, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 13  додається) 
 

14.СЛУХАЛИ:  
Про затвердження положення комунальної установи «Центр професійного розвитку 

педагогічних працівників Баштанської міської ради Баштанського району 
Миколаївської області». 

Доповідала: Ганна ЗЕРКАЛІНА, начальник відділу освіти, молоді та 
спорту 

       Головуючий на сесії міський голова Олександр БЕРЕГОВИЙ, проінформував, що 
даний проект рішення також дуже ретельно обговорювався на засіданнях постійних 
комісій. До нього було внесено всі погоджені зміни і доопрацьований варіант є у вас в 
роздатковому матеріалі.  

Серед основних змін: 
 -  виключення з проекту рішення поняття «уповноважена особа – відділ освіти, 

молоді і спорту»; 
- виключення з Положення посилання на постанови Кабінету Міністрів України, 

якими затверджено державні стандарти в галузі освіти; 
- передбачити укладення контракту з керівником комунальної установи терміном 

на 1 рік.   
 
Проведено голосування з урахуванням змін та доповнень:  
Підсумки голосування:  
«ЗА» - 22, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 14  додається) 
 

15.СЛУХАЛИ:  
Про безоплатне прийняття індивідуально визначеного майна та затвердження актів 
приймання-передачі.  

Доповідала: Ганна ЗЕРКАЛІНА, начальник відділу освіти, молоді та 
спорту 

Проведено голосування:  
Підсумки голосування:  
«ЗА» - 22, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 15  додається) 
 



16.СЛУХАЛИ:  
Про затвердження проєкту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населеного 
пункту міста Баштанка Баштанського району Миколаївської області.  

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

Проведено голосування:  
Підсумки голосування:  
«ЗА» - 23, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 16  додається) 
 

17.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». 

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

Проведено голосування:  
Підсумки голосування:  
«ЗА» - 24, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 17  додається) 
 

18.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». 

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

Проведено голосування:  
Підсумки голосування:  
«ЗА» - 24, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 18  додається) 
 

19.СЛУХАЛИ:  
Про дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо надання земельної  ділянки  у 
власність для ведення садівництва. 

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

Проведено голосування:  
Підсумки голосування:  
«ЗА» - 24, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 19  додається) 
 

20.СЛУХАЛИ:  
Про затвердження проєкту землеустрою щодо  зміни цільового призначення 
земельної ділянки. 

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

Проведено голосування:  
Підсумки голосування:  
«ЗА» - 22, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -1, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 20  додається) 



 

21.СЛУХАЛИ:  
Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної  ділянки (паю) в натурі (на місцевості). 

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

Проведено голосування:  
Підсумки голосування:  
«ЗА» - 24, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 21  додається) 
 

22.СЛУХАЛИ:  
Про затвердження проєкту землеустрою щодо надання земельної  ділянки  у 
власність для ведення садівництва. 

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

Проведено голосування:  
Підсумки голосування:  
«ЗА» - 24, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 22  додається) 
 

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

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

Проведено голосування:  
Підсумки голосування:  
«ЗА» - 23, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 23  додається) 
 

24.СЛУХАЛИ:  
Про затвердження проєкту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки в 
постійне користування. 

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

Проведено голосування:  
Підсумки голосування:  
«ЗА» - 24, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 24  додається) 
 

25.СЛУХАЛИ:  
Про дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду. 

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

 
 Головуючий на сесії міський голова Олександр БЕРЕГОВИЙ, проінформував, що 
в ході обговорення на засіданнях постійних комісій депутатами було рекомендовано в 
пунктах 1-3 рішення перед площею земельних ділянок поставити слово «до». 
 



Проведено голосування:  
Підсумки голосування:  
«ЗА» - 24, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 25  додається) 
 

26.СЛУХАЛИ:  
Про відмову в наданні дозволу на розробку проєкту  землеустрою щодо надання 
земельної  ділянки  у власність для ведення фермерського господарства. 

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

Проведено голосування:  
Підсумки голосування:  
«ЗА» - 23, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 26  додається) 
 

27.СЛУХАЛИ:  
Про погодження в наданні дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 
відведення  земельної ділянки у власність. 

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

Проведено голосування:  
Підсумки голосування:  
«ЗА» - 24, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 27  додається) 
 

28.СЛУХАЛИ:  
Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність. 

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

Проведено голосування:  
Підсумки голосування:  
«ЗА» - 24, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 28  додається) 
 

29.СЛУХАЛИ:  
Про дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою. 

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

Проведено голосування:  
Підсумки голосування:  
«ЗА» - 24, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 29  додається) 
 

30.СЛУХАЛИ:  
Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства учасникам 
бойових дій. 

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

Проведено голосування:  



Підсумки голосування:  
«ЗА» - 23, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -1, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 30  додається) 
 

31.СЛУХАЛИ:  
Про дозвіл  на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду під городництво. 

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

Проведено голосування:  
Підсумки голосування:  
«ЗА» - 22, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -1, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 31  додається) 
 

32.СЛУХАЛИ:  
Про погодження проєкту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки у 
власність. 

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

Проведено голосування:  
Підсумки голосування:  
«ЗА» - 24, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 32  додається) 
 

33.СЛУХАЛИ:  
Про відмову в наданні дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення  
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства. 

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

Проведено голосування:  
Підсумки голосування:  
«ЗА» - 23, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -1, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 33  додається) 
 

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

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

Проведено голосування:  
Підсумки голосування:  
«ЗА» - 24, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 34  додається) 
 

35.СЛУХАЛИ:  
Про припинення права постійного користування та передачу земельної ділянки в 
постійне користування Службі автомобільних доріг у Миколаївській області. 

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

Проведено голосування:  



Підсумки голосування:  
«ЗА» - 24, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 35  додається) 
 

36.СЛУХАЛИ:  
Про доповнення переліку земельних ділянок для продажу прав оренди на них на 
земельних торгах. 

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

  

Головуючий на сесії міський голова Олександр БЕРЕГОВИЙ, проінформував, що 
в ході обговорення на постійних комісія депутатами було рекомендовано провести 
обстеження земельних ділянок комісійно за участі Петра ЖИГАЛКІНА, Леоніда 
СИРИЦІ, Івана  БУБЛИКА. За результатами обстеження пропонується визнати внесення 
даних земельних ділянок до переліку  недоцільним та не підтримувати проект рішення. 
 

ВИСТУПИЛИ: 
Ольга СИТНІК, начальник юридичного відділу, яка проінформувала, що  станом на день 

проведення сесії у Баштанської міської ради як титульного власника земельних ділянок 
комунальної власності є вивільнені земельну ділянки за рішеннями судів, у тому числі 
земельна ділянка з кадастровим номером 4820680500:01:000:0435 площею 6,0435га  
(знято арешт за рішенням суду, накладений органами ДВС),  земельна ділянка з 
кадастровим номером 4820610000:05:000:0449 площею 42,6147га (розірвано достроково 
договір оренди за рішенням суду за порушення земельного законодавства та істотних 
умов договору) та земельна ділянка з кадастровим номером 4820610100:07:000:0608 
площею 21,0га (розірвано достроково договір оренди за рішенням суду за порушення 
земельного законодавства та істотних умов договору). У зв’язку з чим запропонувала 
доручити відділу з  питань земельних відносин та охорони навколишнього середовища на 
сесію у січні 2021 року підготувати проект рішення про доповнення переліку земельних 
ділянок для продажу прав оренди на них на земельних торгах вищезазначеними 
земельними ділянками. 
 

ДОРУЧЕННЯ: 
Відділу з питань земельних відносин та охорони навколишнього середовища підготувати 
та винести на  розгляд  сесії міської ради проект рішення щодо доповнення переліку 
земельних ділянок для продажу прав оренди на них на земельних торгах земельним 
ділянками з наступними кадастровими номерами  4820680500:01:000:0435 площею 6,0435 
га, 4820610000:05:000:0449 площею 42,6147 га, 4820610100:07:000:0608 площею 21,0 га. 

 

Проведено голосування:  
Підсумки голосування:  
«ЗА» - 1, «ПРОТИ» - 15, «УТРИМАЛИСЬ» -5 «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  не прийнято) 

 

37.СЛУХАЛИ:  
Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства. 

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

Проведено голосування:  
Підсумки голосування:  



«ЗА» - 24, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 36  додається) 
 

38.СЛУХАЛИ:  
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення)  в натурі меж земельних ділянок. 

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

Проведено голосування:  
Підсумки голосування:  
«ЗА» - 24, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 37  додається) 
 

39. Про депутатський запит депутата міської ради Лідії ЗАБОЛОТНЬОЇ щодо 
визнання недійсним голосування за кандидату на посаду голови постійної комісії з 
питань транспорту, зв’язку, промисловості, будівництва, житлово-комунального 
господарства, приватизації та власності. 

Доповідав: Лідія ЗАБОЛОТНЯ, депутат міської ради 

ВИСТУПИЛИ: 
Лідія ЗАБОЛОТНЯ, депутат міської ради, яка зачитала свій депутатський запит 
(додається), заявила про вихід зі складу постійної комісії з питань транспорту, зв’язку, 
промисловості, будівництва, житлово-комунального  господарства, приватизації та 
власності та виявила бажання працювати в складі постійної комісії з питань 
агропромислового комплексу, земельних ресурсів, благоустрою та  екології 

Заявила про відкликання свого  депутатського запиту. 
 

40. Про депутатський запит депутата міської ради Володимира ОНИЩУКА  щодо 
надання допомоги мешканцям будинку по вул. Промислова, 17а у прямому 
підключенні до електропостачання без посередництва КП «Добробут». 

Доповідали: Володимир ОНИЩУК, депутат міської ради 

Руслан СЛАВІНСЬКИЙ, спеціаліст І категорії відділу з 
питань ЖКГ 

 
В ході обговорення депутатського запиту було запропоновано підтримати його та 

доручити відділу з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, 
будівництва, розвитку інфраструктури та комунальної власності створити комісію щодо 
вивчення ситуації, яка склалася в даному житловому будинку, провести обстеження з 
метою пошуку шляхів вирішення проблеми з електропостачання. 

 

Проведено голосування:  
Підсумки голосування:  
«ЗА» - 23, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 38  додається) 
 

   Головуючий на сесії міський голова Олександр БЕРЕГОВИЙ, проінформував, що 
проекти рішень порядку денного   другої   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                                   


