
 

 

 

 

 

 

 

БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

П Р О Т О К О Л 
СПІЛЬНЕ  ЗАСІДАННЯ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ З ПИТАНЬ: 

АГРОПРОМИСЛОВОГОКОМПЛЕКСУ, ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ, 

БЛАГОУСТРОЮ ТА ЕКОЛОГІЇ; З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ, 

МЕДИЦИНИ, ТОРГІВЛІ,  ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ, ОСВІТИ, 

КУЛЬТУРИ, СПОРТУ, МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ, ДУХОВНОСТІ, 

ЗАКОННОСТІ, ЗАХИСТУ ПРАВ ГРОМАДЯН, ДЕПУТАТСЬКОЇ  

ДІЯЛЬНОСТІ  ТА  ЕТИКИ  

 

від «31» липня  2019 р.№ м. Баштанка  Час  проведення:  09.00 год. 

    Місце проведення: зал        

   засідань  міської ради                  
                                                                    .           

 Всього членів комісій - 12 

 Присутні  - 8 

 

1. Грицюк Віталій Анатолійович 

2. Жигалкін Петро Іванович  

3. Зюзько Ганна Станіславівна  

4. Майданов Віктор Володимирович 

5. Назаров Валерій Дмитрович  

6. Олійник Ігор Олександрович 

7. Осадчий Олег Вікторович  

8. Семеліт Алевтина Володимирівна 

 

 Головував на спільному засіданні постійних комісій – ЖИГАЛКІН П.І., голова 

постійної комісії міської ради з питань агропромислового комплексу, земельних 

ресурсів, благоустрою та екології. 

 

У спільному засіданні постійних комісій взяли участь:  

- Луценко Людмила Іванівна, секретар міської ради, 

- Гомерська Інна Петрівна, депутат міської ради,  

- Онищук Володимир Іванович, депутат міської ради, 

- Мазуренко Олександр Григорович, депутат міської ради, 

- Заболотня Лідія Іванівна, депутат міської ради, 

- Чернова Зінаїда Миколаївна, депутат міської ради,   

- Кононенко Лариса Анатоліївна, керуюча справами виконавчого комітету 

міської ради, 

- Гладка Юлія Сергіївна, начальник відділу організаційно-кадрової роботи та 

контролю; 

- Бублик Іван Анатолійович, начальник відділу з питань земельних відносин 

та охорони навколишнього середовища.  

 

     Спільне засідання комісії відкрив ЖИГАЛКІН П.І., голова постійної комісії 

міської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, благоустрою 



та екології, який повідомив, що на спільному засіданні є дві постійні комісії 

правомочні. Згідно регламенту міської ради спільне засідання вважається 

правомочним. Петро Іванович поставив на голосування порядок денний спільного 

засідання комісій.  

 

Проведено голосування. 

Підсумки голосування:  одноголосно       

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 

 

1. Про   депутатський   запит   депутата   міської    ради Грицюка Віталія 

Анатолійовича про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для продажу права оренди на  земельних торгах у формі 

аукціону в межах міста Баштанка Баштанського району Миколаївської області.  

 

Інформує: 
 

Бублик Іван Анатолійович, начальник відділу з питань 

земельних відносин та охорони навколишнього 

середовища 

 

2. Про   депутатський   запит   депутата   міської    ради  Онищука Володимира 

Івановича щодо надання дозволу на складання договору оренди земельної 

ділянки. 

 

Інформує: Бублик Іван Анатолійович, начальник відділу з питань 

земельних відносин та охорони навколишнього 

середовища 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Про   депутатський   запит   депутата   міської    ради Грицюка Віталія 

Анатолійовича про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для продажу права оренди на  земельних торгах у формі 

аукціону в межах міста Баштанка Баштанського району Миколаївської області.  

Доповідав : Бублик Іван Анатолійович, начальник відділу з питань 

земельних відносин та охорони навколишнього 

середовища  

 

Доповідач проінформував, що до міської ради надійшов депутатський запит 

депутата міської ради Грицюка Віталія Анатолійовича щодо необхідності 

затвердження проекту землеустрою та відведення земельної ділянки по вулиці 

Промисловій для продажу права оренди на земельних торгах у формі аукціону. 

Даний депутатський запит було подано до міської ради у зв'язку із необхідністю 

початку процедури проведення земельних торгів у формі аукціону на земельну 

ділянку  для будівництва та обслуговування господарського двору по зберіганню та 

переробці сільськогосподарської продукції по вулиці Промисловій. Вирішення 

даного питання має суспільне значення для соціально-економічного розвитку 

Баштанської ОТГ та сприятиме надходженню додаткових  коштів до бюджету 

міської ради 

Проведено голосування з урахуванням внесених змін 

Підсумки голосування:  одноголосно  

ВИРІШИЛИ:  (висновок № 1 додається) 



 

2. СЛУХАЛИ: 

Про   депутатський   запит   депутата   міської    ради  Онищука Володимира 

Івановича щодо надання дозволу на складання договору оренди земельної 

ділянки. 

Доповідав : Бублик Іван Анатолійович, начальник відділу з питань 

земельних відносин та охорони навколишнього 

середовища  

 

Доповідач проінформував про надходження депутатського запиту депутата 

міської ради  Онищука Володимира Івановича щодо надання дозволу на складання 

договору оренди земельних ділянок ТОВ «Баштанська птахофабрика». Подання 

даного депутатського запиту та внесення його до порядку денного позачергової сесії 

міської ради зумовлено терміновою необхідністю отримання ТОВ «Баштанська 

птахофабрика» фінансування від банківських установ для придбання поголів’я. Для 

цього необхідно належним чином оформити документи, що підтверджують право 

оренди земельних ділянок, на яких знаходяться нерухоме майно. 

     
Проведено голосування. 

Підсумки голосування:  одноголосно  

ВИРІШИЛИ:  (висновок № 2 додається) 

 
 

Голова постійної комісії з питань  

агропромислового комплексу, земельних  

ресурсів, благоустрою та екології                                                     П.ЖИГАЛКІН 

 

Голова постійної комісії з питань соціального 

захисту, медицини, торгівлі,  побутового  

обслуговування, освіти, культури, спорту,  

молодіжної політики, духовності, законності,  

захисту прав громадян, депутатської  

діяльності  та  етики                                                                            В.ГРИЦЮК  

 
 
                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

БАШТАНСЬКА МІСЬКА  РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

СПІЛЬНЕ  ЗАСІДАННЯ  

ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ З ПИТАНЬ: 
АГРОПРОМИСЛОВОГОКОМПЛЕКСУ, ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ, 

БЛАГОУСТРОЮ ТА ЕКОЛОГІЇ; СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ, 

МЕДИЦИНИ, ТОРГІВЛІ,  ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ,  

ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, СПОРТУ, МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ, 
ДУХОВНОСТІ, ЗАКОННОСТІ, ЗАХИСТУ ПРАВ  

ГРОМАДЯН, ДЕПУТАТСЬКОЇ  

ДІЯЛЬНОСТІ  ТА  ЕТИКИ  
  

В И С Н О В О К  
 

від «31» липня  2019 року                      Баштанка                                  №  1 

 

Про   депутатський   запит   депутата   

міської    ради Грицюка Віталія 

Анатолійовича про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для продажу права оренди на  

земельних торгах у формі аукціону в межах 

міста Баштанка Баштанського району 

Миколаївської області 

 

Заслухавши інформацію про депутатський   запит   депутата   міської    ради 

Грицюка Віталія Анатолійовича про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для продажу права оренди на  земельних торгах у 

формі аукціону в межах міста Баштанка Баштанського району Миколаївської 

області, врахувавши пропозиції членів постійних комісій, постійні комісії міської 

ради 

ВИРІШИЛИ: 

 

1.    Інформацію про   депутатський   запит   депутата   міської    ради Грицюка 

Віталія Анатолійовича про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для продажу права оренди на  земельних торгах у формі аукціону 

в межах міста Баштанка Баштанського району Миколаївської області,   прийняти  до 

відома. 

 

 2. Рекомендувати дане питання розглянути та затвердити  на позачерговій сесії 

міської ради. 

 

 

Голова постійної комісії, головуючий на  

спільному засіданні постійних комісій                                               П.ЖИГАЛКІН 

                                                                                    

Голова постійної комісії                                                                       В.ГРИЦЮК    

 



  

                                                            
                                      

 

 

 

БАШТАНСЬКА МІСЬКА  РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

СПІЛЬНЕ  ЗАСІДАННЯ  

ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ З ПИТАНЬ: 
АГРОПРОМИСЛОВОГОКОМПЛЕКСУ, ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ, 

БЛАГОУСТРОЮ ТА ЕКОЛОГІЇ; СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ, 

МЕДИЦИНИ, ТОРГІВЛІ,  ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ,  
ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, СПОРТУ, МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ, 

ДУХОВНОСТІ, ЗАКОННОСТІ, ЗАХИСТУ ПРАВ  

ГРОМАДЯН, ДЕПУТАТСЬКОЇ  
ДІЯЛЬНОСТІ  ТА  ЕТИКИ  

  

В И С Н О В О К  
 

від «31» липня  2019 року                      Баштанка                                  №  2 

 

Про   депутатський   запит   депутата   

міської    ради  Онищука Володимира 

Івановича щодо надання дозволу на 

складання договору оренди земельної 

ділянки 

 

 

Заслухавши інформацію про   депутатський   запит   депутата   міської    ради  

Онищука Володимира Івановича щодо надання дозволу на складання договору 

оренди земельної ділянки, врахувавши пропозиції членів постійних комісій, постійні 

комісії міської ради 

ВИРІШИЛИ: 

 

1.    Інформацію про   депутатський   запит   депутата   міської    ради  Онищука 

Володимира Івановича щодо надання дозволу на складання договору оренди 

земельної ділянки,   прийняти  до відома. 

 

 2. Рекомендувати дане питання розглянути та затвердити  на позачерговій сесії 

міської ради. 

 

 

 

Голова постійної комісії, головуючий на  

спільному засіданні постійних комісій                                               П.ЖИГАЛКІН 

                                                                                    

Голова постійної комісії                                                                       В.ГРИЦЮК       

 

 

 

                    


