
 

  

 

 

 

 

 

БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

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

АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ, ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ, 
БЛАГОУСТРОЮ ТА ЕКОЛОГІЇ; З ПИТАНЬ ПЛАНУВАННЯ, БЮДЖЕТУ, 

ФІНАНСІВ, ЕКОНОМІКИ, ІНВЕСТИЦІЙ ТА РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ, З 
ПИТАНЬ ТРАНСПОРТУ, ЗВ'ЯЗКУ, ПРОМИСЛОВОСТІ, БУДІВНИЦТВА, 
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА, ПРИВАТИЗАЦІЇ ТА 

ВЛАСНОСТІ 
 

від «27» вересня 2021 р. м. Баштанка Час  проведення:  09.00 год. 

  Місце проведення: зал засідань 
міської ради        

                                                                    .           

 Всього членів комісій - 19 

 Присутні  - 13 

 

1. Юрій БЕНЮХ 

2. Ольга ВОЛОДЬКОВА  
3. Віталій ГРИЦЮК  
4. Петро ЖИГАЛКІН  
5. Лідія ЗАБОЛОТНЯ  
6. Ганна ЗЮЗЬКО  
7. Віктор ЛЕХ  
8. Віктор МАЙДАНОВ 

9. Володимир ОНИЩУК 

10. Сергій СЕМЕНОВ  
11. Зінаїда ЧЕРНОВА 

12. Сергій КОЗЯВКО  
13. Володимир ЯЩЕНКО 

  

 Головував на спільному засіданні постійних комісій – Віктор МАЙДАНОВ, 

голова постійної комісії міської ради з питань планування, бюджету, фінансів, 
економіки, інвестицій та регуляторної політики. 

 

У спільному засіданні постійних комісій взяли участь:  

- Олександр БЕРЕГОВИЙ,  міський голова; 
- Інна ГОМЕРСЬКА, секретар міської ради; 
- Марина КОВТУН, депутат міської ради; 
- Сергій ШЕВЧЕНКО, депутат міської ради; 
- Світлана ЄВДОЩЕНКО, заступник міського голови з питань діяльності 

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

виконавчих органів ради; 
- Юрій ВЕЛИКОРОД, начальник відділу з питань житлово-комунального 

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

- Лариса ГАВРИЛЮК, начальник відділу з соціальних питань;  



- Олена КОМОЩУК, начальник відділу з питань розвитку економіки та торгівлі; 
- Олександр ТУР, юрист КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня»; 
- Працівники виконавчого апарату міської ради. 
 

     Спільне засідання комісії відкрив Віктор МАЙДАНОВ, голова постійної комісії 
міської ради з питань планування, бюджету, фінансів, економіки, інвестицій та 
регуляторної політики, який повідомив, що на спільному засіданні є три постійні комісії 
правомочні. Згідно з регламентом міської ради спільне засідання вважається 
правомочним.  
 

 Віктор Володимирович поставив на голосування пропозицію щодо обрання 
депутата міської ради Ганни ЗЮЗЬКО секретарем спільного засідання постійних 
комісій.  
 

Проведено голосування. 
Підсумки голосування:  одноголосно       
 

 Віктор Володимирович поставив на голосування порядок денний спільного 
засідання постійних комісій.  
 

Проведено голосування. 
Підсумки голосування:  одноголосно       
 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 
 

1. Про  внесення  змін до Програми соціально   –   економічного      розвитку 
Баштанської об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки, затвердженої 
рішенням міської ради від 23 грудня 2019 року №2. 

Інформує: Олена КОМОЩУК, начальник відділу з питань розвитку 
економіки та торгівлі  

2. Про затвердження додаткового переліку підприємств, установ, організацій, 
що надають соціально важливі послуги населенню на території Баштанської 
міської ради. 

Інформує: Юрій  ВЕЛИКОРОД, начальник відділу з питань житлово-

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

3. Про прийняття рішення про задоволення заяви орендаря щодо збільшення 
площі орендованого майна та строку оренди. 

Інформує: Юрій  ВЕЛИКОРОД, начальник відділу з питань житлово-

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

 

1. СЛУХАЛИ:  
Про  внесення  змін до Програми соціально   –   економічного      розвитку 
Баштанської об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки, затвердженої 
рішенням міської ради від 23 грудня 2019 року №2. 

Доповідала: Олена КОМОЩУК, начальник відділу з питань розвитку 
економіки та торгівлі  

 

Проведено голосування за підтримку проекту рішення:  

Підсумки голосування:  



«ЗА» -13,  «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 

ВИРІШИЛИ:      (висновок  № 1  додається) 
 

2. СЛУХАЛИ:  
Про затвердження додаткового переліку підприємств, установ, організацій, що 
надають соціально важливі послуги населенню на території Баштанської міської 
ради. 

Доповідав: Юрій  ВЕЛИКОРОД, начальник відділу з питань житлово-

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

 

Проведено голосування за підтримку проекту рішення:  
Підсумки голосування:  
«ЗА» -13,  «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 

ВИРІШИЛИ:      (висновок  № 2  додається) 
 

3. СЛУХАЛИ:  
Про прийняття рішення про задоволення заяви орендаря щодо збільшення площі 
орендованого майна та строку оренди. 

Доповідав: Юрій  ВЕЛИКОРОД, начальник відділу з питань житлово-

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

 

Проведено голосування за підтримку проекту рішення:  
Підсумки голосування:  
«ЗА» -13,  «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 

ВИРІШИЛИ:      (висновок  № 3  додається) 
 

Головуючий на спільному засіданні, 
голова постійної комісії міської ради з 
питань планування, бюджету, фінансів, 
економіки, інвестицій та регуляторної 
політики  

  

 

 

 

Віктор МАЙДАНОВ 

 

Голова постійної комісії з питань  
транспорту, зв'язку, промисловості, 
будівництва, житлово-комунального 
господарства, приватизації та власності 

  

 

 

 

Віталій ГРИЦЮК 

Голова постійної комісії з питань 
агропромислового комплексу, 
земельних ресурсів, благоустрою та 
екології 

  

 

 

Петро ЖИГАЛКІН 

 

Секретар спільного засідання 
постійних комісій, член постійної 
комісії міської ради з питань 
планування, бюджету, фінансів, 
економіки, інвестицій та регуляторної 
політики 

  

 

 

 

 

Ганна ЗЮЗЬКО  
 

 



 

 

 

 

 

 

БАШТАНСЬКА МІСЬКА  РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

СПІЛЬНЕ  ЗАСІДАННЯ  
ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ З ПИТАНЬ  

АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ, ЗЕМЕЛЬНИХ  
РЕСУРСІВ, БЛАГОУСТРОЮ ТА ЕКОЛОГІЇ; З ПИТАНЬ ПЛАНУВАННЯ, 

БЮДЖЕТУ, ФІНАНСІВ, ЕКОНОМІКИ, ІНВЕСТИЦІЙ ТА РЕГУЛЯТОРНОЇ 
ПОЛІТИКИ, З ПИТАНЬ ТРАНСПОРТУ, ЗВ'ЯЗКУ, ПРОМИСЛОВОСТІ, 

БУДІВНИЦТВА, ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА,  
ПРИВАТИЗАЦІЇ ТА ВЛАСНОСТІ 

  

В И С Н О В О К  
 

від «27» вересня 2021 року                    Баштанка                                  №  1 

 

Про  внесення  змін до Програми 
соціально    –   економічного      розвитку 
Баштанської об’єднаної територіальної 
громади на 2020-2022 роки, затвердженої 
рішенням міської ради від 23 грудня 
2019 року №2 

 

 

     Заслухавши інформацію про  внесення  змін до Програми соціально    –   

економічного розвитку Баштанської об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 

роки, затвердженої рішенням міської ради від 23 грудня 2019 року №2, врахувавши 
пропозиції членів постійної комісії, постійна комісія міської ради 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію про  внесення  змін до Програми соціально    –   економічного      
розвитку Баштанської об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки, 
затвердженої рішенням міської ради від 23 грудня 2019 року №2, прийняти  до 
відома. 

 

2.  Рекомендувати дане питання розглянути та затвердити  на сесії міської 
ради. 
 

 

Головуючий на спільному засіданні, 
голова постійної комісії міської ради  

  

Віктор МАЙДАНОВ 

 

Голова постійної комісії міської ради   Віталій ГРИЦЮК 

 

Голова постійної комісії міської ради  Петро ЖИГАЛКІН 

 

Секретар спільного засідання 
постійних комісій 

  

Ганна ЗЮЗЬКО  
 



 

 

 

 

 

БАШТАНСЬКА МІСЬКА  РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

СПІЛЬНЕ  ЗАСІДАННЯ  
ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ З ПИТАНЬ  

АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ, ЗЕМЕЛЬНИХ  
РЕСУРСІВ, БЛАГОУСТРОЮ ТА ЕКОЛОГІЇ; З ПИТАНЬ ПЛАНУВАННЯ, 

БЮДЖЕТУ, ФІНАНСІВ, ЕКОНОМІКИ, ІНВЕСТИЦІЙ ТА РЕГУЛЯТОРНОЇ 
ПОЛІТИКИ, З ПИТАНЬ ТРАНСПОРТУ, ЗВ'ЯЗКУ, ПРОМИСЛОВОСТІ, 

БУДІВНИЦТВА, ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА,  
ПРИВАТИЗАЦІЇ ТА ВЛАСНОСТІ 

  

В И С Н О В О К  
 

від «27» вересня 2021 року                    Баштанка                                  №  2 

 

 

Про затвердження додаткового переліку 
підприємств, установ, організацій, що 
надають соціально важливі послуги 
населенню на території Баштанської 
міської ради  
 

     Заслухавши інформацію про затвердження додаткового переліку підприємств, 
установ, організацій, що надають соціально важливі послуги населенню на території 
Баштанської міської ради, врахувавши пропозиції членів постійної комісії, постійна 
комісія міської ради 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію про затвердження додаткового переліку підприємств, установ, 
організацій, що надають соціально важливі послуги населенню на території 
Баштанської міської ради, прийняти  до відома. 

 

2.  Рекомендувати дане питання розглянути та затвердити  на сесії міської 
ради. 
 

 

Головуючий на спільному засіданні, 
голова постійної комісії міської ради  

  

Віктор МАЙДАНОВ 

 

Голова постійної комісії міської ради   Віталій ГРИЦЮК 

 

Голова постійної комісії міської ради  Петро ЖИГАЛКІН 

 

Секретар спільного засідання 
постійних комісій 

  

Ганна ЗЮЗЬКО  
 

 

 



 

 

 

 

 

 

БАШТАНСЬКА МІСЬКА  РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

СПІЛЬНЕ  ЗАСІДАННЯ  
ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ З ПИТАНЬ  

АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ, ЗЕМЕЛЬНИХ  
РЕСУРСІВ, БЛАГОУСТРОЮ ТА ЕКОЛОГІЇ; З ПИТАНЬ ПЛАНУВАННЯ, 

БЮДЖЕТУ, ФІНАНСІВ, ЕКОНОМІКИ, ІНВЕСТИЦІЙ ТА РЕГУЛЯТОРНОЇ 
ПОЛІТИКИ, З ПИТАНЬ ТРАНСПОРТУ, ЗВ'ЯЗКУ, ПРОМИСЛОВОСТІ, 

БУДІВНИЦТВА, ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА,  
ПРИВАТИЗАЦІЇ ТА ВЛАСНОСТІ 

  

В И С Н О В О К  
 

від «27» вересня 2021 року                    Баштанка                                  №  3 

 

 

Про прийняття рішення про задоволення 
заяви орендаря щодо збільшення площі 
орендованого майна та строку оренди 

 

 

     Заслухавши інформацію про прийняття рішення про задоволення заяви орендаря 
щодо збільшення площі орендованого майна та строку оренди, врахувавши 
пропозиції членів постійної комісії, постійна комісія міської ради 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію про прийняття рішення про задоволення заяви орендаря щодо 
збільшення площі орендованого майна та строку оренди, прийняти  до відома. 

 

2.  Рекомендувати дане питання розглянути та затвердити  на сесії міської 
ради. 
 

 

Головуючий на спільному засіданні, 
голова постійної комісії міської ради  

  

Віктор МАЙДАНОВ 

 

Голова постійної комісії міської ради   Віталій ГРИЦЮК 

 

Голова постійної комісії міської ради  Петро ЖИГАЛКІН 

 

Секретар спільного засідання 
постійних комісій 

  

Ганна ЗЮЗЬКО  
 


