
 

 

 

 

БАШТАНСЬКА  МІСЬКА РАДА  

БАШТАНСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

П Р О Т О К О Л 

  від 14 травня  2020 року № 46   

м. Баштанка 

 ХLVІ позачергова  сесія  сьомого   
скликання 

Місце проведення: актовий зал 
Баштанської  міської ради   
Час 10.30 год. 

                                                                         

Всього  обрано  депутатів – 26 

Присутні  на  сесії  міської  ради – 22 (реєстраційний листок додається) 
       

Головуюча на сесії – Людмила ЛУЦЕНКО, секретар міської ради.    

 

Сорок шоста  позачергова сесія скликана у зв’язку  з ситуацією, що 
склалася в КП «Міськводоканал» стосовно виникнення заборгованості щодо 
повноти та своєчасності перерахування до бюджету утриманих сум податку на 
доходи фізичних осіб. 

 Протягом лютого-березня 2020 року Головним управлінням ДПС у 
Миколаївській області проводилась планова перевірка комунального  
підприємства «Міськводоканал» за період з 01.01.2017 року по 31.12.2019 року. 
За наслідками перевірки підприємство отримало Податкове повідомлення-

рішення з розрахунками заборгованості на загальну суму 4424736,67 грн., у 
тому числі заборгованість по сплаті ПДФО складає 1946800,49 грн., штрафні 
санкції склади 2124959,39 грн., пеня станом на 23.03.2020 року склала 
352976,79 грн.   

Керівник підприємства звернувся до міської ради, як до засновника, у 
зв'язку із неспроможністю підприємства самостійно вийти з кризової ситуації 
та сплатити податковий борг. В разі, якщо міська рада не надасть допомогу КП 
«Міськводоканал»  це може призвести до банкрутства підприємства, податкової 
застави на майно платника податків та припинення надання послуг з 
централізованого водопостачання та водовідведення мешканцям Баштанської 
ОТГ.    

      Депутати   отримали проєкти рішень на руки на паперових носіях.  
    

В роботі сесії взяли участь: 
- Володимир ДРАГУНОВСЬКИЙ  – перший заступник міського голови, 
- Світлана БЕРЕЗОВСЬКА  – начальник відділу розвитку культури і 

туризму, 
- Ганна ЗЕРКАЛІНА – начальник відділу освіти, молоді і спорту,  
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- Віктор КОТ  – директор КП «Міськводоканал», 

- Олег ВОЛОВИЧ – т.в.о.старости с.Явкине; 

- Павло МОЛОДЕЦЬКИЙ – т.в.о. старости с.Новоіванівка; 

- Микола ЛУЦЕНКО - т.в.о старости с.Плющівка; 
- Працівники виконавчого апарату міської ради. 

  

      Людмила ЛУЦЕНКО  запропонувала депутатам провести реєстраційне 
голосування. 
 

         Проведено реєстраційне голосування. 
 

         Зареєструвалося 22 депутатів міської ради. 
      

              Секретар міської ради Людмила ЛУЦЕНКО повідомила, що на 
сорок шосту  позачергову сесію прибуло 22 депутата та оголосила про 
відкриття сесії  Баштанської міської ради сьомого скликання.  

 (Лунає  Державний  Гімн  України) 
 

       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.  
 

        Секретар міської ради Людмила ЛУЦЕНКО  запропонувала обрати 
секретаріат у кількості трьох депутатів: 
 

Валерій НАЗАРОВ, від політичної партії «Народний Фронт», 
Зінаїда ЧЕРНОВА, від політичної партії «Відродження», 

Петро ЖИГАЛКІН, від політичної партії «Нова держава». 

   

Проведено голосування. 
Підсумки голосування: «ЗА» - 22, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 

 

Людмила ЛУЦЕНКО  внесла  пропозицію обрати лічильну комісію у кількості 
трьох депутатів: 
 

Олег ОСАДЧИЙ, від політичної партії «Самопоміч», 

Ігор ОЛІЙНИК, від політичної партії БПП «Солідарність», 

Світлана ТАРАНКОВА, від політичної партії «Наш край». 
                                                    

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

 

Головуюча на сесії секретар міської ради Людмила ЛУЦЕНКО  

оголосила  про надходження до  міської ради наступних депутатських запитів: 



 3 

- від депутата міської ради Володимира ОНИЩУКА  

щодо внесення змін до Програми  фінансової підтримки  КП 
«Міськводоканал» та здійснення внесків до статутного капіталу на 
2019-2020 роки, та до міського бюджету на 2020 рік; 

- від депутата міської ради Володимира ОНИЩУКА  щодо 
перерозподілу коштів на придбання наркозної станції та внесення 
змін до відповідної Програми; 

- від депутата міської ради Лідії ЗАБОЛОТНЬОЇ щодо проведення 
незалежної аудиторської перевірки КП «Міськводоканал» та 
тимчасового відсторонення керівництва підприємства; 

- від депутатів міської ради Тетяни СОТНІКОВОЇ та Тетяни 
КУЧЕРЕНКО про надання інформації стосовно водопостачання та 
вирішення інших проблемних питань на території Новосергіївського 
ТОВК; 

- від депутата міської ради Віктора МАЙДАНОВА щодо обмеження 
стимулюючих виплат керівному складу міської ради. 

 

        Головуюча  на сесії секретар міської ради Людмила ЛУЦЕНКО  

оголосила порядок денний сорок шостої позачергової сесії міської ради і 
запропонувала проголосувати за його затвердження в цілому з урахуванням 
депутатських запитів. 
 

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

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 

ХLVІ позачергової  сесії міської ради  сьомого скликання: 
 

1. Про депутатський запит депутата міської ради ОНИЩУКА В.І. щодо 
внесення змін до Програми фінансової підтримки КП «Міськводоканал» та 
здійснення внесків до статутного капіталу на 2019-2020 роки.  

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

2. Про депутатський запит депутата міської ради Володимира Онищука  
щодо перерозподілу коштів на придбання наркозної станції шляхом 
внесення змін до відповідної Програми та міського бюджету.   

Інформує: Володимир ОНИЩУК, депутат міської ради 

3. Про внесення змін до Програми підтримки та розвитку вторинної  
(стаціонарної) медичної  допомоги на території Баштанської ОТГ на період 
2019-2021 років, затвердженої рішенням міської ради від 25 червня 2019 
року № 5. 
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Інформує: Володимир ОНИЩУК, депутат міської ради 

4. Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 
2020 рік. 

Інформує: Наталія ЛІЩУК, завідуюча сектору видатків 
фінансового відділу 

 

5. Про розірвання договору оренди землі. 
Інформує: Іван БУБЛИК, начальник відділу з питань земельних 

відносин та охорони навколишнього середовища 

 

6. Про депутатський запит депутата міської ради Лідії ЗАБОЛОТНЬОЇ  
щодо виділення коштів на незалежну аудиторську перевірку КП 
«Міськводоканал». 

Інформує: Лідія ЗАБОЛОТНЯ, депутат міської ради 

7. Про депутатський запит депутатів міської ради Тетяни 
СОТНІКОВОЇ та Тетяни КУЧЕРЕНКО про надання інформації стосовно 
водопостачання та вирішення інших проблемних питань на території 
Новосергіївського ТОВК. 

Інформує: Тетяна СОТНІКОВА, депутат міської ради 

8. Про депутатський запит депутата міської ради Віктора 
МАЙДАНОВА щодо обмеження стимулюючих виплат керівному складу 
міської ради 

Інформує: Віктор МАЙДАНОВ, депутат міської ради 

   

1.СЛУХАЛИ:  
Про депутатський запит депутата міської ради ОНИЩУКА В.І. щодо 
внесення змін до Програми фінансової підтримки КП 
«Міськводоканал» та здійснення внесків до статутного капіталу на 
2019-2020 роки.  

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

Проведено голосування. 
Підсумки голосування:  
«ЗА» - 21, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 1  додається) 
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2.СЛУХАЛИ:  
Про депутатський запит депутата міської ради Володимира Онищука  
щодо перерозподілу коштів на придбання наркозної станції   шляхом 
внесення змін до відповідної Програми та міського бюджету.  

Доповідав: Володимир ОНИЩУК, депутат міської ради 

      В ході обговорення депутатського запиту було підтримано пропозицію про 
включення до порядку денного  ХLVІ сесії позачергової сесії міської ради  
проєкту  рішення «Про внесення змін до Програми підтримки та розвитку 
вторинної  (стаціонарної) медичної  допомоги на території Баштанської ОТГ на 
період 2019-2021 років». 
       Окрім того, фінансовому відділу міської ради рекомендовано  включити до 
проєкту рішення міської ради «Про внесення змін до міського бюджету на 2020 
рік» питання щодо збільшення обсягу субвенції з міського бюджету 
Баштанської міської ради районному бюджету для надання медичних послуг 
населенню об’єднаної територіальної громади комунальним некомерційним 
підприємством «Багатопрофільна лікарня Баштанського району», а саме на 
придбання наркозної станції в сумі 274,8 тис. грн., за рахунок економії коштів, 
що утворилася в результаті придбання  апарату  штучної вентиляції легень.  
 

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

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 2  додається) 
 

3.СЛУХАЛИ:  
Про внесення змін до Програми підтримки та розвитку вторинної  
(стаціонарної) медичної  допомоги на території Баштанської ОТГ на період 
2019-2021 років, затвердженої рішенням міської ради від 25 червня 2019 

року № 5. 
 

Доповідав: Володимир ОНИЩУК, депутат міської ради 

        В ході обговорення депутатського запиту було запропоновано доповнити 
пункт 8 заходів Програми, та викласти його в такій редакції: 
«Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 
(співфінансуння в придбання комп’ютерного обладнання та системи 
«Медстар», діагностичного обладнання, цифрового рентген-апарату, 
комп'ютерного томографу, наркозної станції та іншого медичного 
обладнання)». 
 

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

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 3  додається) 
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4.СЛУХАЛИ:  
Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 
2020 рік. 

Доповідала: Наталія ЛІЩУК, завідуюча сектору видатків 
фінансового відділу 

     В ході обговорення, в якому взяли участь депутати міської ради Володимир 
ОНИЩУК, Віталій ГРИЦЮК, Лідія ЗАБОЛОТНЯ, директор КП 
«Міськводоканал» Віктор КОТ було досягнуто порозуміння щодо необхідності 
термінового акумулювання коштів для погашення заборгованості по сплаті 
податку на доходи з фізичних осіб, так як за наслідками перевірки податкової 
служби нараховані штрафні санкції та пеня, які в подальшому будуть лише 
зростати. 
     Запропонували доручити виконавчому апарату міської ради спільно з 
керівництвом КП «Міськводоканал» розробити реальні шляхи виходу з кризи 
та вишукання необхідної суми коштів та винести на обговорення 
погоджувальної ради.   
    Окрім цього, депутатами було підтримано внесення до проєкту рішення змін 

та доповнень щодо збільшення обсягу субвенції з міського бюджету 
Баштанської міської ради районному бюджету для надання медичних послуг 
населенню об’єднаної територіальної громади комунальним некомерційним 
підприємством «Багатопрофільна лікарня Баштанського району», а саме на 
придбання наркозної станції в сумі 274,8 тис. грн., за рахунок економії коштів, 
що утворилася в результаті придбання  апарату  штучної вентиляції легень.  
  

Проведено голосування. 
Підсумки голосування:  
«ЗА» - 21, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 4  додається) 
   

    5.СЛУХАЛИ:  
Про розірвання договору оренди землі. 

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

Проведено голосування. 
Підсумки голосування:  
«ЗА» - 21, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 5  додається) 
 

6.СЛУХАЛИ:  
Про депутатський запит депутата міської ради Лідії Іванівни 
ЗАБОЛОТНЬОЇ щодо виділення коштів на незалежну аудиторську 

перевірку КП «Міськводоканал». 
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Доповідала: Лідія ЗАБОЛОТНЯ, депутат міської ради 

      В ході обговорення депутатського запиту депутатами було підтримано 
включення до рішення наступних пунктів: 
- Направити звернення до Державної аудиторської служби України     щодо 
проведення державного фінансового аудиту фінансово - господарської 
діяльності КП «Міськводоканал»; 
- Рекомендувати міському голові застосувати заходи дисциплінарного 
стягнення до директора КП «Міськводоканал» Віктора КОТА, у зв’язку з 
допущенням ним утворення заборгованості по сплаті  податку на доходи з 
фізичних осіб, порушення умов контракту та позбавити  його премії на період 
до остаточної виплати заборгованості; 
- Рекомендувати директору КП «Міськводоканал» Віктору КОТУ застосувати 
заходи дисциплінарного стягнення до головного бухгалтера та економіста КП 
«Міськводоканал» та припинити виплату їм премії у зв’язку з допущенням 
ними утворення заборгованості по сплаті  податку на доходи з фізичних осіб, 
на період до остаточної виплати заборгованості.  
 

Проведено голосування. 
Підсумки голосування:  
«ЗА» - 21, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 6  додається) 
 

7.СЛУХАЛИ:  
Про депутатський запит депутатів міської ради Тетяни СОТНІКОВОЇ та 
Тетяни КУЧЕРЕНКО про надання інформації стосовно водопостачання та 
вирішення інших проблемних питань на території Новосергіївського 
ТОВК.   

Доповідала: Тетяна СОТНІКОВА, депутат міської ради 

      В ході обговорення депутатського запиту депутатами було підтримано 
викладені в запиті пункти та запропоновано надати доручення КП 
«Міськводоканал» та виконавчому апарату міської ради щодо підготовки та 
надання депутатам міської ради інформації по проблемним питанням, 
викладеним в запиті. 
  

Проведено голосування. 
Підсумки голосування:  
«ЗА» - 21, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 7  додається) 
 

8.СЛУХАЛИ:  
Про депутатський запит депутата міської ради Віктора МАЙДАНОВА 
щодо обмеження стимулюючих виплат керівному складу міської ради 

Доповідав: Віктор МАЙДАНОВ, депутат міської ради 
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ВИСТУПИЛИ: 
Віктор МАЙДАНОВ, депутат міської ради, який наголосив, що даним 
депутатським запитом пропонує обмежити стимулюючі виплати керівному 
складу міської ради, так як вбачає, що частина провини за допущення 
утворення боргу КП «Міськводоканал» по сплаті податку на доходи фізичних 
осіб лягає  на вищевказаних посадових осіб міської ради. Окрім того вважає, що 
обмеження виплат потрібно ввести на період карантину. Наголосив на тому, що 
це пропонується не внесення змін до Положення про преміювання, а саме 
прийняття окремого рішення про обмеження стимулюючих виплат.   
      

Людмила ЛУЦЕНКО, секретар міської ради, яка наголосила, що прийняття 
рішень стосовно заробітних плат та внесення змін до Положень міської ради 
шляхом підтримки депутатських запитів вважає недопустимим та призводить 
до порушень законодавства України.  
 

Проведено голосування. 
Підсумки голосування:  
«ЗА» - 16, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -5, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 8  додається) 
 

        Секретар міської ради Людмила ЛУЦЕНКО оголосила про те, що 
проєкти рішень порядку  денного сорок  шостої  позачергової сесії міської 
ради були розглянуті та оголосила про закриття сесії.  
       

                                                 Лунає  Державний  Гімн  України. 
 

 

 

Секретар міської ради                                                          Людмила ЛУЦЕНКО  

 

 

 

Протокол вела: начальник відділу організаційно-  

кадрової роботи та контролю                                                  

                                               Юлія ГЛАДКА 


