
 

 

 

 

БАШТАНСЬКА  МІСЬКА РАДА  

БАШТАНСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

П Р О Т О К О Л 

  Від  26 квітня  2019 року № 35   

м. Баштанка 

 ХХХУ  сесія  сьомого   скликання 

Місце проведення: зал засідань  

                                  міської ради 

Час 10.00 год. 

                                                                         
Всього  обрано  депутатів – 26 

Присутні  на  сесії  міської  ради – 15 (реєстраційний листок додається) 

       

Головуючий на сесії –   Рубський І.В., міський голова.    

 

       Тридцять п’ята  сесія готувалася у відповідності до Закону України «Про доступ 

до публічної інформації». Проекти рішень органу місцевого самоврядування, яким є 

Баштанська міська рада, розроблені відповідними розпорядниками, інформація 

оприлюднена на офіційному сайті Баштанської міської ради. Проекти рішень були 

ретельно розглянуті на всіх  депутатських комісіях. Усі пропозиції та рекомендації 

враховано. 

     Окрім цього, депутати також отримали проекти рішень на руки на паперових 

носіях.  

 

В роботі сесії взяли участь: 

- Калашніков Євген Олександрович – заступник керівника Баштанської 

місцевої прокуратури;   

- Драгуновський Володимир Вікторович – перший заступник міського голови; 

- Євдощенко Світлана Вікторівна – заступник міського голови  питань 

діяльності виконавчих органів ради;  

- Кононенко Лариса Анатоліївна – керуюча справами виконавчого комітету; 

- Зеркаліна Ганна Романівна – начальник відділу освіти, молоді і спорту; 

- Березовська Світлана Вікторівна – начальник  відділу розвитку  культури і 

туризму; 

- Заворотнюк Антоніна Володимирівна – директор КУ «Баштанський міський 

інклюзивно - ресурсний центр»; 

- Решетнік Віктор Анатолійович – заступник керівника комунального 

некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги 

Баштанського району; 

- Артеменко Рита Володимирівна – заступник головного лікаря Баштанської 

районної лікарні; 

- Кот Віктор Васильович – директор КП «Міськводоканал»; 

- Кардашов Анатолій Анатолійович – директор КП «Добробут»; 

- Болтрушко Ігор Юрійович –  начальник КО «Правопорядок»; 
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- Діденко Лариса Володимирівна – начальник управління статистики у 

Баштанському районі;   

- Шаповалова Катерина Миколаївна – заявниця;  

- Божко Андрій Валерійович – заявник; 

- Кравцов Сергій Андрійович – директор ТДВ «Зоря Інгулу», 

- Тимчасово виконуючі обов’язки старост, староста с.Новоєгорівка;   

- Працівники виконавчого апарату міської ради. 

      

          Згідно  регламенту роботи  головуючий на сесії Рубський І.В. проінформував 

депутатів  про заходи та роботу Баштанської міської ради, її виконавчого комітету в 

міжсесійний період.  

 

         Головуючий на сесії міський голова Рубський І.В. запропонував депутатам 

провести реєстраційне голосування. 

 

         Проведено реєстраційне голосування. 

 

         Зареєструвалось 15 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.  

      

 (Лунає  Державний  Гімн  України) 

 

             Міський голова Рубський І.В запропонував обрати секретаріат у кількості 

трьох депутатів: 

 

Кучеренко Тетяну Василівну, від політичної партії «Народний фронт», 

Таранкову Світлану Володимирівну, від політичної партії «Наш край», 

Сухаря Володимира Михайловича, від політичної партії БПП «Солідарність». 

  

Міська рада затвердила склад секретаріату. 

Підсумки голосування: 

 «ЗА» - 15, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1. 

 

        Також головуючий на сесії вніс пропозицію обрати лічильну комісію у кількості 

трьох депутатів: 

 

Заболотню Лідію Іванівну, від політичної партії  ВО «Батьківщина», 

Жигалкіна Петра Івановича, від політичної партії «Нова держава», 

Гапішко Світлану Володимирівну, від політичної партії «Відродження». 

                                                 

Міська рада затвердила склад лічильної комісії -  одноголосно. 

    

Головуючий на сесії міський голова Рубський І.В. оголосив про надходження 

до  міської ради наступних депутатських запитів та звернень: 

- від депутата  міської ради Грицюка Віталія Анатолійовича щодо  

затвердження Програми підтримки та розвитку первинної медичної допомоги 

на території Баштанської ОТГ на період 2019-2021 років; 
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- від депутата  міської ради Грицюка Віталія Анатолійовича 

щодо   затвердження Програми підтримки та розвитку вторинної  (стаціонарної) 

медичної  допомоги на території Баштанської ОТГ на період 2019-2021 років; 

 

- від депутата  міської ради Жигаліна Петра Івановича щодо виділення 

частини коштів міського бюджету на виконання доручень виборців у 2019 році 

на проведення капітального ремонту приміщення КУ «Баштанський МІРЦ»; 

 

- від депутата  міської ради Жигаліна Петра Івановича щодо погодження 

проекту землеустрою по встановленню (зміні) меж населеного пункту 

м.Баштанка Баштанського району Миколаївської області; 

 

- від депутата міської ради Заболотньої Лілії Іванівни про надання згоди на 

безоплатну передачу з державної у комунальну власність об’єднаної 

територіальної громади Баштанської міської ради адмінбудівлі відділу 

статистики Головного управління статистики у Миколаївській області;  

 

- від депутата  міської ради Кучеренко Тетяни Василівни щодо вирішення 

питання регулярного підвезення учнів з с.Тарасівка та с.Горожани до 

навчальних закладів в с.Новосергіївка; 

 

- від депутата  міської ради Онищука Володимира Івановича щодо належного 

забезпечення електропостачанням гуртожитку по вул. Промисловій, 17-а в 

м.Баштанка; 

 

- від депутата  міської ради Онищука Володимира Івановича щодо вирішення 

питання облаштування, ремонту під'їзної дороги, тротуару та ремонту цоколя та 

замощення довкола гуртожитку по вул.Промисловій, 17-а в м.Баштанка; 

 

- від депутата  міської ради Онищука Володимира Івановича щодо укладання 

прямого договору на виконання робіт по «Капітальному ремонту 

адмінприміщення Новоєгорівського територіального органу за адресою         

вул. Лесі Українки, 38 в с.Новоєгорівка, Баштанського району, Миколаївської 

області»; 

 

- від депутата  міської ради Смульського Миколи Івановича щодо 

проведення першочергового ремонту дороги по вулиці Інгульській; 

 

- від депутата  міської ради Сухаря Володимира Михайловича щодо 

вирішення нагальних проблемних питань по Пісківському територіальному 

органу виконавчого комітету;  

- від депутата  міської ради Онищука Володимира Івановича щодо виділення   

      коштів на співфінансування будівництва басейну для плавання збірного типу.  

 

Міський голова Рубський І.В. поставив на голосування про внесення даних  

запитів до порядку денного сесії. 

 

Проведено голосування. 

Підсумки голосування: одноголосно 
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Міський голова Рубський  І.В. звернув увагу присутніх на депутатське 

звернення Жигалкіна Петра Івановича щодо підтримки ініціативи голів постійних 

комісій щодо виділення частини коштів міського бюджету на виконання доручень 

виборців (не менше 10,0 тис.грн. кожного депутата) на проведення капітального 

ремонту приміщення комунальної установи «Баштанський міський інклюзивно-

ресурсний центр Баштанської міської ради». 

Запропонував депутатам підтримати дане звернення і під час розгляду питання 

про внесення змін до міського бюджету озвучити свої пропозиції. 

 

  Головуючий на сесії міський голова Рубський І.В. оголосив порядок денний 

ХХХУ сесії міської ради і запропонував проголосувати за його затвердження в 

цілому. 

 

        Міська рада затвердила порядок денний – одноголосно. 

 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 

ХХХУ  сесії міської ради  сьомого скликання: 

 

1. Про затвердження Генерального плану  поєднаного з планом зонування 

території населеного пункту  Добре. 

Інформує: Сириця Л.М., головний архітектор Баштанської об’єднаної 

територіальної громади  

 

2. Про хід виконання Програми розвитку земельних відносин Баштанської 

об’єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням 

міської ради від 12 липня 2018 року №2. 

Інформує: Бублик І.А., начальник відділу з питань земельних 

відносин та охорони навколишнього середовища 

 

3. Про розгляд звернення членів робочої групи по підготовці до відзначення 120-ї 

річниці від дня народження Г.О.Довженка. 

Інформує: Луценко Л.І., секретар міської ради 

  

4.  Про затвердження Програми сприяння розвитку громадянського суспільства 

у Баштанській об’єднаній територіальній громаді на 2019 – 2020 роки. 

Інформує: Кононенко Л.А., керуюча справами виконавчого 

комітету міської ради  

 

5. Про внесення доповнень до Програми розвитку місцевого самоврядування та 

сприяння відкритості і прозорості діяльності органів місцевого 

самоврядування Баштанської об’єднаної територіальної громади на 2017 – 

2020 роки. 

Інформує: Кононенко Л А, керуюча справами виконавчого комітету 

міської ради  

 

6. Про хід виконання Програми соціально-економічного розвитку Баштанської 

об’єднаної територіальної громади на 2017-2019 роки, затвердженої рішенням 
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міської ради від 28 серпня 2017 року № 1 та внесення змін та доповнень до 

Програми. 

Інформує: Комощук О.І., начальник відділу з питань розвитку 

економіки, торгівлі та оподаткування 

 

7. Про хід виконання міської Комплексної програми соціального захисту 

населення «Турбота» на період до 2021 року, затвердженої рішенням міської 

ради від 27 лютого 2017 року №2. 

Інформує: Комощук О.І., начальник відділу з питань розвитку 

економіки, торгівлі та оподаткування 

 

8. Про внесення змін до рішення міської ради від 12 листопада 2018 р. «Про 

внесення доповнень до Комплексної програми профілактики злочинності та 

вдосконалення системи захисту конституційних прав і свобод громадян по 

Баштанській міській раді на 2017-2021 роки». 

Інформує: Рубський І.В., міський голова 

   

9. Про депутатський запит депутата міської ради Грицюка В.А. щодо 

затвердження Програми  підтримки  та розвитку  первинної  медичної  

допомоги на  період 2019-2021 років на території  Баштанської  ОТГ. 

Інформує: Євдощенко С.В., заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради  

 

10. Про депутатський запит депутата міської ради Грицюка В.А. щодо 

затвердження Програми  підтримки  та розвитку  вторинної  (стаціонарної)  

медичної  допомоги на  період 2019-2021 років на території  Баштанської  ОТГ. 

Інформує: Євдощенко С.В., заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради  

 

11. Про внесення змін та доповнень до Програми охорони навколишнього 

природного середовища Баштанської об'єднаної територіальної громади на 

2018-2022 роки, затвердженої рішенням міської ради від 12 липня 2018 року 

№2. 

Інформує: Бублик І.А., начальник відділу з питань земельних 

відносин та охорони навколишнього середовища 

   

12. Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2019 рік. 

Інформує: Євдощенко С.В., заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради  

 

13. Про хід виконання Програми розвитку освіти Баштанської міської ради на 

2017-2021 роки, затвердженої рішенням міської ради від 25.05.17 № 1. 

Інформує: Зеркаліна Г.Р., начальник відділу освіти, молоді та спорту  
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14. Про хід виконання Програми розвитку фізичної культури і спорту 

Баштанської міської ради на 2017-2021роки, затвердженої рішенням міської 

ради від 25 травня 2017 року № 2. 

Інформує: Зеркаліна Г.Р., начальник відділу освіти, молоді та спорту  

 

15. Про надання згоди на безоплатне прийняття індивідуально визначеного 

майна зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Миколаївської області у комунальну власність Баштанської  об’єднаної 

територіальної громади. 

Інформує: Зеркаліна Г.Р., начальник відділу освіти, молоді та спорту  

 

16. Про внесення змін до структури відділу освіти, молоді та спорту виконавчого 

комітету Баштанської міської ради. 

Інформує: Зеркаліна Г.Р., начальник відділу освіти, молоді та спорту  

 

17. Про внесення змін до статуту комунальної установи «Баштанський міський 

інклюзивно-ресурсний центр Баштанської міської ради Баштанського району 

Миколаївської області». 

Інформує: Заворотнюк А.В., директор комунальної установи «Міський 

інклюзивно-ресурсний центр» 

 

18. Про депутатський запит депутата міської ради Онищука В.І. щодо укладання 

прямого договору на виконання робіт по «Капітальному ремонту 

адмінприміщення Новоєгорівського територіального органу за адресою  вул. 

Лесі Українки, 38 в с.Новоєгорівка, Баштанського району, Миколаївської 

області». 

Інформує: Годін О.П., начальник відділу з питань ЖКГ, благоустрою, 

будівництва, розвитку інфраструктури та комунальної 

власності 

 

19. Про внесення змін до структури та штатної чисельності апарату і виконавчих 

органів Баштанської міської ради на 2019 рік, затверджених рішенням міської 

ради від 12 листопада 2018 року №10. 

Інформує: Кононенко Л.А., керуюча справами виконавчого 

комітету міської ради  

 

20. Про депутатський запит депутата міської ради Заболотньої Л.І. про надання 

згоди на безоплатну передачу з державної у комунальну власність об’єднаної 

територіальної громади Баштанської міської ради адмінбудівлі відділу 

статистики Головного управління статистики у Миколаївській області. 

Інформує: Богун Н.В., головний спеціаліст  відділу з питань житлово-

комунального господарства, благоустрою, будівництва, 

розвитку інфраструктури та комунальної власності 
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21. Про  внесення змін до рішення міської ради від 06 березня 2018 року 

№ 21 «Про надання згоди на прийняття відповідних бюджетних установ та 

майна, що знаходяться на території Баштанської міської ради зі спільної 

власності територіальних громад міста, сіл Баштанського району до 

комунальної власності Баштанської міської ради». 

Інформує: Богун Н.В., головний спеціаліст  відділу з питань житлово-

комунального господарства, благоустрою, будівництва, 

розвитку інфраструктури та комунальної власності 

 

22. Про зняття з контролю рішень міської ради. 

Інформує: Гладка Ю.С., начальник відділу організаційно-кадрової 

роботи і контролю 

 

23. Про надання дозволу на розробку детального плану території. 

Інформує: Сириця Л.М., головний архітектор Баштанської 

об’єднаної територіальної громади  

 

24. Про погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність. 

Інформує: Бублик І.А., начальник відділу з питань земельних 

відносин та охорони навколишнього середовища 

 

25. Про відмову в погодженні щодо надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства. 

Інформує: Бублик І.А., начальник відділу з питань земельних 

відносин та охорони навколишнього середовища 

 

26. Про дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо надання земельної ділянки 

в оренду. 

Інформує: Бублик І.А., начальник відділу з питань земельних 

відносин та охорони навколишнього середовища 

 

27. Про дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо надання земельної ділянки 

у власність. 

Інформує: Бублик І.А., начальник відділу з питань земельних 

відносин та охорони навколишнього середовища 

 

28. Про погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

постійне користування. 

Інформує: Бублик І.А., начальник відділу з питань земельних 

відносин та охорони навколишнього середовища 

 

29. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

постійне користування. 
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Інформує: Бублик І.А., начальник відділу з питань земельних 

відносин та охорони навколишнього середовища 

 

30. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства. 

Інформує: Бублик І.А., начальник відділу з питань земельних 

відносин та охорони навколишнього середовища 

 

31. Про затвердження технічної документації щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) та передачі в постійне користування  

Інформує: Бублик І.А., начальник відділу з питань земельних 

відносин та охорони навколишнього середовища 

 

32. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо надання 

земельної ділянки у власність для ведення садівництва. 

Інформує: Бублик І.А., начальник відділу з питань земельних 

відносин та охорони навколишнього середовища 

 

33. Про дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою. 

Інформує: Бублик І.А., начальник відділу з питань земельних 

відносин та охорони навколишнього середовища 

 

34. Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) в натурі меж земельних ділянок. 

Інформує: Бублик І.А., начальник відділу з питань земельних 

відносин та охорони навколишнього середовища 

 

35. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність.  

Інформує: Бублик І.А., начальник відділу з питань земельних 

відносин та охорони навколишнього середовища 

 

36. Про дозвіл на розробку проекту землеустрою по відведенню земельної 

ділянки в постійне користування. 

Інформує: Бублик І.А., начальник відділу з питань земельних 

відносин та охорони навколишнього середовища 

 

37. Про дозвіл на розробку технічної документацій із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) в натурі меж земельних ділянок на право оренди 

та внесення зміни в рішення міської ради від 12 лютого 2019 року № 25. 

Інформує: Бублик І.А., начальник відділу з питань земельних 

відносин та охорони навколишнього середовища 

 

38. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

довгострокову оренду. 
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Інформує: Бублик І.А., начальник відділу з питань земельних 

відносин та охорони навколишнього середовища 

 

39. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

довгострокову оренду для ведення городництва. 

Інформує: Бублик І.А., начальник відділу з питань земельних 

відносин та охорони навколишнього середовища 

 

40. Про депутатський запит депутата міської ради Жигалкіна П.І. стосовно 

погодження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населеного 

пункту м.Баштанка Баштанського району Миколаївської області. 

Інформує: Бублик І.А., начальник відділу з питань земельних 

відносин та охорони навколишнього середовища 

 

41. Про припинення права власності (користування) земельною ділянкою в 

зв'язку з добровільною відмовою.  

Інформує: Бублик І.А., начальник відділу з питань земельних 

відносин та охорони навколишнього середовища 

 

42. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства. 

Інформує: Бублик І.А., начальник відділу з питань земельних 

відносин та охорони навколишнього середовища 

 

43. Про дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земельної ділянки по вулиці Квітневій.  

Інформує: Бублик І.А., начальник відділу з питань земельних 

відносин та охорони навколишнього середовища 

 

44. Про погодження надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості). 

Інформує: Бублик І.А., начальник відділу з питань земельних 

відносин та охорони навколишнього середовища 

  

45. Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) в натурі меж земельних ділянок для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва.  

Інформує: Бублик І.А., начальник відділу з питань земельних 

відносин та охорони навколишнього середовища 

 

46. Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) в натурі меж земельних ділянок для передачі в 

оренду. 

Інформує: Бублик І.А., начальник відділу з питань земельних 
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відносин та охорони навколишнього середовища 

 

47. Про дозвіл на складання договору оренди земельної ділянки.  

Інформує: Бублик І.А., начальник відділу з питань земельних 

відносин та охорони навколишнього середовища 

 

48. Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки. 

Інформує: Бублик І.А., начальник відділу з питань земельних 

відносин та охорони навколишнього середовища 

 

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

на земельних торгах та внесення змін в рішення міської ради від 12 лютого 

2019 р. №23 та від 21 грудня 2018 р. №36. 

Інформує: Бублик І.А., начальник відділу з питань земельних 

відносин та охорони навколишнього середовища 

   

50. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення меж земельної  ділянки (паю) в натурі (на місцевості). 

Інформує: Бублик І.А., начальник відділу з питань земельних 

відносин та охорони навколишнього середовища 

 

51. Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки. 

Інформує: Бублик І.А., начальник відділу з питань земельних 

відносин та охорони навколишнього середовища 

 

52. Про погодження в частині надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення  земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства. 

Інформує: Бублик І.А., начальник відділу з питань земельних 

відносин та охорони навколишнього середовища 

 

53. Про депутатський запит депутата міської ради Смульського П.І. щодо 

проведення першочергового ремонту дороги по вулиці Інгульській. 

Інформує: Смульський М.І., депутат міської ради,  

Годін О П, начальник  відділу з питань житлово-

комунального господарства, благоустрою, будівництва, 

розвитку інфраструктури та комунальної власності 

 

54. Про депутатський запит депутата міської ради Онищука В.І. щодо належного 

забезпечення електропостачанням гуртожитку по вул.Промисловій, 17-а в 

м.Баштанка. 

Інформує: Онищук В .І., депутат міської ради,  

Драгуновський В .В., перший заступник міського голови 

Кардашов А.А., директор КП «Добробут» 
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55. Про депутатський запит депутата міської ради Онищука В.І. щодо 

вирішення питання облаштування, ремонту під'їзної дороги, тротуару та 

ремонту цоколя та замощення довкола гуртожитку по вул.Промисловій, 17-а в 

м.Баштанка. 

Інформує: Онищук В. І., депутат міської ради,  

Драгуновський В.В., перший заступник міського голови, 

Кардашов А.А., директор КП «Добробут» 

 

56. Про депутатський запит депутата міської ради Кучеренко Т.В. щодо 

вирішення питання регулярного підвезення учнів з с.Тарасівка та с.Горожани 

до навчальних закладів в с.Новосергіївка.  

 

Інформує: Кучеренко Т.В., депутат міської ради,  

Зеркаліна Г.Р., начальник відділу освіти, молоді і спорту  

 

57. Про депутатський запит депутата  міської ради Сухаря Володимира 

Михайловича щодо вирішення нагальних проблемних питань по 

Пісківському територіальному органу виконавчого комітету.  

Інформує: Сухарь В.М., депутат міської ради  

 

 

58. Про депутатський запит депутата міської ради Онищука В.І. щодо виділення 

коштів на співфінансування будівництва басейну для плавання збірного типу. 

Інформує: Онищук В. І., депутат міської ради,  

Рубський І.В., міський голова 

 

 

1. СЛУХАЛИ:  

Про затвердження Генерального плану  поєднаного з планом зонування 

території населеного пункту  с.Добре. 

Доповідав: Сириця Л.М., головний архітектор Баштанської об’єднаної 

територіальної громади  

  

Міський голова Рубський І.В. проінформував, що в ході обговорення на 

постійних комісіях міської ради депутатами було запропоновано під час розгляду на 

сесії показати на екрані  Генеральний план та план зонування с.Добре.  

Головний архітектор Сириця Л.М. продемонстрував на екрані Генеральний план 

та план зонування с.Добре. 

 

Проведено голосування .  

Підсумки голосування:  

«ЗА» - 16, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 1  додається) 

 

2. СЛУХАЛИ:  

Про хід виконання Програми розвитку земельних відносин Баштанської 

об’єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням 

міської ради від 12 липня 2018 року №2. 
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Доповідав: Бублик І.А., начальник відділу з питань земельних 

відносин та охорони навколишнього середовища 

 

Головуючий на сесії міський голова проінформував, що в  ході обговорення на 

постійних комісіях міської ради депутатами було запропоновано доповнити проект 

рішення пунктом 3 наступного змісту: 

«Доручити відділу з питань земельних відносин та охорони навколишнього 

середовища розробити графік проведенні інвентаризації земель в розрізі 

територіальних органів виконавчого комітету.» 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Грицюк В.А., депутат міської ради, який зауважив, що розробку графіку проведення 

інвентаризації земель необхідно здійснити в місячний термін  та на наступній 

плановій сесії проінформувати депутатів міської ради. 

 

Проведено голосування з урахуванням змін  

Підсумки голосування:  

«ЗА» - 16, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 

 

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 2  додається) 

 

3. СЛУХАЛИ:  

Про розгляд звернення членів робочої групи по підготовці до відзначення 120-ї 

річниці від дня народження Г.О.Довженка. 

Доповідала: Луценко Людмила Іванівна, секретар міської ради 

 

Проведено голосування.  

Підсумки голосування:  

«ЗА» - 16, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 3  додається) 

 

4. СЛУХАЛИ:  

Про затвердження Програми сприяння розвитку громадянського суспільства у 

Баштанській об’єднаній територіальній громаді на 2019 – 2020 роки. 

Доповідала: Кононенко Л.А., керуюча справами виконавчого 

комітету міської ради  

Проведено голосування.  

Підсумки голосування:  

«ЗА» - 16, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 4  додається) 

 

5. СЛУХАЛИ:  

Про внесення доповнень до Програми розвитку місцевого самоврядування та 

сприяння відкритості і прозорості діяльності органів місцевого самоврядування 

Баштанської об’єднаної територіальної громади на 2017 – 2020 роки. 

Доповідала: Кононенко Л.А., керуюча справами виконавчого 

комітету міської ради  

 

Проведено голосування з урахуванням змін, озвучених Кононенко Л.А.   
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Підсумки голосування:  

«ЗА» - 16, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 5  додається) 

 
6. СЛУХАЛИ:  

Про хід виконання Програми соціально-економічного розвитку Баштанської 

об’єднаної територіальної громади на 2017-2019 роки, затвердженої рішенням 

міської ради від 28 серпня 2017 року № 1 та внесення змін та доповнень до 

Програми. 

Доповідала: Комощук О.І., начальник відділу з питань розвитку 

економіки, торгівлі та оподаткування 

 

Проведено голосування .  

Підсумки голосування:  

«ЗА» - 16, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 6  додається) 

 

7. СЛУХАЛИ:  

Про хід виконання міської Комплексної програми соціального захисту 

населення «Турбота» на період до 2021 року, затвердженої рішенням міської 

ради від 27 лютого 2017 року №2. 

Доповідала: Комощук О.І., начальник відділу з питань розвитку 

економіки, торгівлі та оподаткування 

 

Проведено голосування .  

Підсумки голосування:  

«ЗА» - 16, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 7  додається) 

 

8. СЛУХАЛИ:  

Про внесення змін до рішення міської ради від 12 листопада 2018 р. «Про 

внесення доповнень до Комплексної програми профілактики злочинності та 

вдосконалення системи захисту конституційних прав і свобод громадян по 

Баштанській міській раді на 2017-2021 роки». 

Доповідав: Рубський І.В., міський голова 

   

Головуючий на сесії міський голова проінформував, що в  ході обговорення на 

постійній комісії міської ради з питань транспорту, зв’язку, промисловості, 

будівництва, житлово-комунального  господарства, приватизації та власності 

депутати не підтримали даний проект рішення.  

Постійна комісія з питань соціального захисту, медицини, торгівлі,  побутового 

обслуговування,  освіти, культури, спорту, молодіжної політики, духовності, 

законності, захисту прав громадян, депутатської діяльності  та  етики запропонувала 

зменшити орієнтовний обсяг фінансування на придбання житла для надання в 

службове користування працівникам правоохоронних органів, передбачивши його на 

рівні 500,0 тис.грн. Також члени цієї ж комісії  запропонували доповнити зміст заходу 

словами «без права приватизації». 
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Головуючий на сесії поставив на голосування поправку щодо зменшення 

орієнтовного обсягу фінансування на придбання житла для надання в службове 

користування працівникам правоохоронних органів, передбачивши його на рівні 

500,0 тис.грн. та доповнення змісту заходу словами «без права приватизації».  

  

Проведено голосування за поправку та доповнення.  

 

Підсумки голосування:  

«ЗА» - 14, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -2, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 

 

Проведено голосування з урахуванням  змін в цілому 

  

«ЗА» - 14, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -2, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 

 

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 8  додається) 

 

9. СЛУХАЛИ:  

Про депутатський запит депутата міської ради Грицюка В.А. щодо затвердження 

Програми  підтримки  та розвитку  первинної  медичної  допомоги на  період 

2019-2021 років на території  Баштанської  ОТГ. 

Доповідала: Євдощенко С.В., заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради  

 

Головуючий на сесії міський голова проінформував, що в  ході обговорення на 

постійній 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 внести наступні зміни та доповнення: 

-  доповнити перелік амбулаторій та ФАПів, що функціонують на території 

громади (розділ 1 Загальні положення) фельдшерсько - акушерським пунктом 

с.Новоіванівка, 

- у пункті 10 заходів та обсягів фінансування Програми (стосовно придбання 

автотранспорту) суму збільшити з 500,0 тис.грн. до 1000,0 тис.грн. на 2019 рік, у 

зв’язку з можливістю комплектування ЦПМСД Баштанського району 2 автомобілями. 

  

Проведено голосування з урахуванням змін  

Підсумки голосування:  

«ЗА» - 16, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 9  додається) 

 

10. СЛУХАЛИ:  

Про депутатський запит депутата міської ради Грицюка В.А. щодо затвердження 

Програми  підтримки  та розвитку  вторинної  (стаціонарної)  медичної  

допомоги на  період 2019-2021 років на території  Баштанської  ОТГ. 

Доповідала: Євдощенко С.В., заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради  

   

Головуючий на сесії міський голова проінформував, що в ході обговорення на 

постійних комісіях міської ради депутатами було запропоновано підтримати даний 

депутатський запит, але Програму затвердити на наступній плановій сесії орієнтовно 
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у червні 2019 року. У зв’язку з тим, що на сьогоднішній день створення 

комунального некомерційного підприємства «Багатопрофільна лікарня Баштанського 

району» ще не завершено. Остаточне рішення буде прийматися районною радою в 

травні місяці.  У зв’язку з вищевикладеним запропонував з проекту рішення 

виключити пункти 3, 4, 5, 6 та доповнити проект рішення пунктом наступного змісту: 

«Доручити виконавчому комітету Баштанської міської ради винести питання щодо 

затвердження Програми підтримки  та розвитку  вторинної  (стаціонарної)  медичної  

допомоги на  період 2019-2021 років на території  Баштанської  ОТГ на наступну 

планову сесію міської ради». 

      

Проведено голосування з урахуванням змін  

Підсумки голосування:  

 «ЗА» - 16, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 10  додається) 

 

11. СЛУХАЛИ:  

Про внесення змін та доповнень до Програми охорони навколишнього 

природного середовища Баштанської об'єднаної територіальної громади на 2018-

2022 роки, затвердженої рішенням міської ради від 12 липня 2018 року №2. 

Доповідав: Бублик І.А., начальник відділу з питань земельних 

відносин та охорони навколишнього середовища 

 

Головуючий на сесії міський голова проінформував, що в ході обговорення на 

постійних комісіях міської ради та за результатами засідання координаційної ради 

при облдержадміністрації з питань реалізації комплексної програми охорони довкілля 

Миколаївської області на 2018-2020 роки запропоновано  внести зміни до пункту 10 

«Нове будівництво системи водовідведення по вул. Квітнева в м.Баштанка 

Миколаївська область», а саме:  

-  передбачити загальну вартість проекту – 7823,088 тис.грн.; 

- передбачити субвенцію з державного бюджету – в розмірі 7040,788 тис.грн.; 

- передбачити співфінансування з міського бюджету в сумі – 782,30 тис.грн. 

 

      Доповідач проінформував, що у зв’язку з надходженням листа заступника 

начальника управління екології Миколаївської ОДА необхідно внести в пункт 

1додатку до проекту рішення  зміни в терміни виконання (2019-2020 року), джерела 

фінансування та передбачити розподіл коштів за джерелами фінансування. Зауважив, 

що запропоновані зміни депутати мають в паперовому вигляді.  

 

  Проведено голосування з урахуванням змін  

  Підсумки голосування:  

«ЗА» - 16, «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 2019 рік. 

Доповідала: Євдощенко С.В., заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради  

 

  Головуючий на сесії міський голова проінформував, що в   ході обговорення на 

постійних комісіях міської ради та у зв’язку з надходженням від депутатів листів – 
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заяв щодо використання коштів на виконання доручень виборців  

пропонується внести до проекту рішення наступні доповнення: 

- депутатські кошти Зюзько Г.С. в сумі 20,0 тис.грн. спрямувати на виконання 

робіт  капітального ремонту приміщення комунальної установи «Баштанський 

МІРЦ»;  

- депутатські кошти Зюзько Г.С. в сумі 20,0 тис.грн. спрямувати на придбання 

технологічного обладнання для спеціалізованого кабінету з предмету 

«Обслуговуюча праця» ЗОШ І-ІІІ ступенів №1; 

- депутатські кошти Таранкової С.В. в сумі 16,0 тис.грн. спрямувати на 

виготовлення проектно-кошторисної документації по ремонту ганку 

Плющівської ЗОШ; 

- депутатські кошти Семеліт А.В. в сумі 10,345 тис.грн. спрямувати на виконання 

робіт з капітального ремонту приміщення комунальної установи «Баштанський 

МІРЦ»; 

- депутатські кошти Семеліт А.В. в сумі 9,625 тис.грн. спрямувати на придбання 

нових меблів в теоретичний кабінет Баштанської дитячої музичної школи;  

- депутатські кошти Грицюка В.А. в сумі 10,0 тис.грн. спрямувати на виконання 

робіт з капітального ремонту приміщення комунальної установи «Баштанський 

МІРЦ»; 

- депутатські кошти Грицюка В.А. в сумі 3,8 тис.грн. спрямувати на придбання 

вбиральні для дитячого майданчика, який знаходиться по вул. Г.Пушкіна; 

- депутатські кошти Майданова В.В. в сумі 6,0 тис.грн. спрямувати на придбання 

телевізора для потреб  ЗДО «Віночок»; 

- депутатські кошти Сотнікової Т.В. в сумі 30,0 тис.грн. спрямувати на придбання 

матеріалів для проведення ремонту водогону с.Новосергіївка; 

- депутатські кошти Сотнікової Т.В. в сумі 10,0 тис.грн. спрямувати на виконання 

робіт з капітального ремонту приміщення комунальної установи «Баштанський 

МІРЦ»; 

- депутатські кошти Луценко Л.І. в сумі 20,0 тис.грн. спрямувати на виконання 

робіт з капітального ремонту приміщення комунальної установи «Баштанський 

МІРЦ»; 

- депутатські кошти Гапішко С.В. в сумі 15,0 тис.грн спрямувати на придбання 

альтанки; 

- депутатські кошти Бронзи О.В.  в сумі 7,0 тис.грн спрямувати нам придбання 

принтера для потреб Новопавлівської ЗОШ; 

- депутатські кошти Сухаря В.М.  в сумі 30,0 тис.грн спрямувати на ремонт 

внутрішнього туалету Пісківської ЗОШ, 10,0 тис.грн. спрямувати на виконання 

робіт з капітального ремонту приміщення комунальної установи «Баштанський 

МІРЦ»; 

- депутатські кошти Кучеренко Т.В. в сумі 30,0 тис.грн спрямувати на придбання 

матеріалів для проведення ремонту водогону с.Новосергіївка. 

 

Доповідач проінформувала про надходження додаткових листів від депутатів: 

 

- депутатські кошти Смульського М.І. в сумі 10,0 тис.грн. спрямувати на 

виконання робіт з капітального ремонту приміщення комунальної установи 

«Баштанський МІРЦ»; 

- депутатські кошти Заболотньої Л.І. в сумі 1,240 тис.грн. спрямувати на 

виконання робіт з капітального ремонту приміщення комунальної установи 

«Баштанський МІРЦ»; 
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- депутатські кошти Бронзи О.В. в сумі 10,0 тис.грн. спрямувати на 

виконання робіт з капітального ремонту приміщення комунальної установи 

«Баштанський МІРЦ», 16.0 тис.грн. на придбання меблів для СБК 

с.Новопавлівка; 

- депутатські кошти Мазуренка О.Г. в сумі 10,0 тис.грн. спрямувати на виконання 

робіт з капітального ремонту приміщення комунальної установи «Баштанський 

МІРЦ», 5,0 тис.грн. на придбання принтера, 25,0 тис. грн.. на придбання двох 

проекторів для Христофорівської ЗОШ; 

- депутатські кошти Осадчого О.В. в сумі 10,0 тис.грн. спрямувати на виконання 

робіт з капітального ремонту приміщення комунальної установи Баштанський 

МІРЦ, 20,0 тис.грн. на капітальний ремонт дверей Новоіванівського СБК, 10,0 

тис.грн. на придбання фотоапарату для Новоіванівської ЗОШ. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Грицюк В.А., депутат міської ради, який зауважив, що в зв’язку з гострою 

необхідністю забезпечення хворих на діабет інсуліном та необхідністю спрямування 

коштів на проведення процедури гемодіалізу в Баштанській ЦРЛ необхідно в разі 

перевиконання міського бюджету передбачити першочергове виділення коштів на 

забезпечення цих потреб. 

 

Проведено голосування з урахуванням змін  

Підсумки голосування:  

«ЗА» - 16, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 12  додається) 

 

13. СЛУХАЛИ:  

Про хід виконання Програми розвитку освіти Баштанської міської ради на 2017-

2021 роки, затвердженої рішенням міської ради від 25.05.17 № 1. 

Доповідала: Зеркаліна Г.Р., начальник відділу освіти, молоді та спорту  

  

 Головуючий на сесії міський голова проінформував, що в   ході обговорення на 

постійних комісіях міської ради депутатами було запропоновано надати доручення 

начальнику відділу освіти, молоді і спорту Зеркаліній Г.Р. взяти на особистий 

контроль питання технічного огляду шкільних автобусів та впровадити в практику 

ведення претензійної роботи в разі некваліфікованого ремонту шкільних автобусів. 

 

Проведено голосування з урахуванням змін  

Підсумки голосування:  

«ЗА» - 16, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 13  додається) 
 

14. СЛУХАЛИ:  

Про хід виконання Програми розвитку фізичної культури і спорту Баштанської 

міської ради на 2017-2021роки, затвердженої рішенням міської ради від 25 

травня 2017 року № 2. 

Доповідала: Зеркаліна Г.Р., начальник відділу освіти, молоді та спорту  

 

     Головуючий на сесії міський голова проінформував, що в  ході доопрацювання 

проекту рішення та у зв’язку з тим, що проект по будівництву басейну для плавання 
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збірного типу було відібрано для реалізації за рахунок коштів державного 

фонду регіонального розвитку у 2019 році (планується отримати кошти в сумі 19 млн. 

грн.),  а також у зв’язку із затвердженням на засіданні виконавчого комітету  

відкоригованої проектно – кошторисної документації за даним проектом    

пропонується внести до проекту рішення наступні зміни та доповнення: 

-доповнити проект рішення пунктом 4 наступного змісту:  

«Внести зміни у графи «Джерела фінансування» та «Орієнтовні обсяги 

фінансування  заходів Програми розвитку фізичної культури і спорту Баштанської 

міської рад» пункту 23 додатку  «Обсяги фінансування заходів Програми розвитку 

фізичної культури і спорту Баштанської міської ради», виклавши  пункт  в редакції, 

що додається».    

 

Проведено голосування з урахуванням змін  

Підсумки голосування:  

«ЗА» - 16, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 

 

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 14  додається) 

 

15. СЛУХАЛИ:  

Про надання згоди на безоплатне прийняття індивідуально визначеного майна зі 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області 

у комунальну власність Баштанської  об’єднаної територіальної громади. 

Доповідала: Зеркаліна Г.Р., начальник відділу освіти, молоді та спорту  

 

 Головуючий на сесії міський голова проінформував, що в  ході обговорення на 

постійних комісіях міської ради депутатами було запропоновано доповнити рішення 

пунктом 2 наступного змісту: «Відділу освіти, молоді та спорту, відділу з питань 

ЖКГ внести зміни до  Переліку об’єктів комунальної власності Баштанської міської 

ради». 

 

Проведено голосування з урахуванням змін  

Підсумки голосування:  

«ЗА» - 15, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 15  додається) 

 

16. СЛУХАЛИ:  

Про внесення змін до структури відділу освіти, молоді та спорту виконавчого 

комітету Баштанської міської ради. 

Доповідала: Зеркаліна Г.Р., начальник відділу освіти, молоді та спорту  

 

Проведено голосування.  

Підсумки голосування:  

«ЗА» - 16, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 18  додається) 

 

17. СЛУХАЛИ:  

Про внесення змін до статуту комунальної установи «Баштанський міський 

інклюзивно-ресурсний центр Баштанської міської ради Баштанського району 

Миколаївської області». 
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Доповідала: Заворотнюк А.В., директор комунальної установи «Міський 

інклюзивно-ресурсний центр» 

 

Проведено голосування .  

Підсумки голосування:  

«ЗА» - 16, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 17  додається) 

 

18. СЛУХАЛИ:  

Про депутатський запит депутата міської ради Онищука В.І. щодо укладання 

прямого договору на виконання робіт по «Капітальному ремонту 

адмінприміщення Новоєгорівського територіального органу за адресою  вул. 

Лесі Українки, 38 в с.Новоєгорівка, Баштанського району, Миколаївської 

області». 

Доповідав: Годін Олександр Петрович, начальник відділу з питань 

ЖКГ, благоустрою, будівництва, розвитку інфраструктури та 

комунальної власності 

 

Проведено голосування.  

Підсумки голосування:  

«ЗА» - 16, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 18  додається) 

 

19. СЛУХАЛИ:  

Про внесення змін до структури та штатної чисельності апарату і виконавчих 

органів Баштанської міської ради на 2019 рік, затверджених рішенням міської 

ради від 12 листопада 2018 року №10. 

Доповідала: Кононенко Л.А., керуюча справами виконавчого 

комітету міської ради  

 

      Головуючий на сесії міський голова проінформував, що в   ході обговорення на 

постійній 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 виключити з проекту рішення пункт 2, натомість доручити 

виконавчому апарату міської ради розглянути на погоджувальній раді питання щодо 

отримання міською радою містобудівних повноважень децентралізації та доцільність 

створення у міській раді відділу з питань державного архітектурного будівельного 

контролю. 

      Постійна комісія з питань планування, бюджету, фінансів, економіки, інвестицій 

та регуляторної політики не підтримала даний проект рішення.  

 

Проведено голосування з урахуванням змін  

Підсумки голосування:  

«ЗА» - 9, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -7, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  не прийнято) 

 

20. СЛУХАЛИ:  

Про депутатський запит депутата міської ради Заболотньої Л.І. про надання 

згоди на безоплатну передачу з державної у комунальну власність об’єднаної 
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територіальної громади Баштанської міської ради адмінбудівлі відділу 

статистики Головного управління статистики у Миколаївській області. 

Доповідала: Богун Н.В, головний спеціаліст  відділу з питань житлово-

комунального господарства, благоустрою, будівництва, 

розвитку інфраструктури та комунальної власності 

Проведено голосування  

Підсумки голосування:  

«ЗА» - 16, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 19  додається) 

 

21. СЛУХАЛИ:  

Про  внесення змін до рішення міської ради від 06 березня 2018 року № 21 «Про 

надання згоди на прийняття відповідних бюджетних установ та майна, що 

знаходяться на території Баштанської міської ради зі спільної власності 

територіальних громад міста, сіл Баштанського району до комунальної 

власності Баштанської міської ради». 

Доповідала: Богун Н.В., головний спеціаліст  відділу з питань житлово-

комунального господарства, благоустрою, будівництва, 

розвитку інфраструктури та комунальної власності 

 

Проведено голосування.  

Підсумки голосування:  

«ЗА» - 16, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 20  додається) 
 

22. СЛУХАЛИ:  

Про зняття з контролю рішень міської ради. 

Доповідала: Гладка Ю.С., начальник відділу організаційно-кадрової 

роботи і контролю 

 

Проведено голосування .  

Підсумки голосування:  

«ЗА» - 16, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 21  додається) 

 

23. СЛУХАЛИ:  

Про надання дозволу на розробку детального плану території. 

Доповідав: Сириця Л.М., головний архітектор Баштанської 

об’єднаної територіальної громади  

Проведено голосування  

Підсумки голосування:  

«ЗА» - 16, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 

 

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 22  додається) 

 

24. СЛУХАЛИ:  

Про погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність. 
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Доповідав: Бублик І.А., начальник відділу з питань земельних 

відносин та охорони навколишнього середовища 

 

      Головуючий на сесії міський голова проінформував, що в зв’язку з тим, що не  

відбулося засідання постійної комісії міської ради з питань агропромислового 

комплексу, земельних ресурсів, благоустрою та  екології (у зв’язку з відсутністю 

кворуму) пропонується у всіх проектах рішень стосовно врегулювання земельних 

відносин виключити з мотивуючої частини проектів рішень слова «з питань 

агропромислового комплексу, земельних ресурсів, благоустрою та екології»; 

натомість залишити слова «враховуючи висновки постійних комісій міської ради».   

 

Проведено голосування з урахуванням змін  

Підсумки голосування:  

«ЗА» - 14, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 23  додається) 

 

25. СЛУХАЛИ:  

Про відмову в погодженні щодо надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства. 

Доповідав: Бублик І.А., начальник відділу з питань земельних 

відносин та охорони навколишнього середовища 

 

Проведено голосування з урахуванням змін  

Підсумки голосування:  

 

«ЗА» - 16, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 24  додається) 

 

26. СЛУХАЛИ:  

Про дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо надання земельної ділянки в 

оренду. 

Доповідав: Бублик І.А., начальник відділу з питань земельних 

відносин та охорони навколишнього середовища 

 

 Головуючий на сесії міський голова проінформував, що в  ході обговорення на 

постійних комісіях міської ради депутатами було запропоновано запросити до участі 

в засіданні сесії директора сільськогосподарського кооператив «Колос» Локатиря 

Василя Васильовича з метою надання пояснень (пункт 4 проекту рішення).   

Також депутатами було запропоновано виключити з проекту рішення пункт 5 

щодо надання дозволу Ваценко Ріті Романівні на виготовлення проекту землеустрою 

на пасовище орієнтовною площею 12,0  га.  З цього сесію запрошена землевпорядник 

Христофорівського ТОВК Броніцька Тетяна Петрівна.  

 

ВИСТУПИЛИ: 

Броніцька Т.П., спеціаліст із землевпорядкування Христофорівського ТОВК, 

зауважила, що до даного часу земельна ділянка, що знаходиться біля річки, 

орієнтовною площею до 12 га використовувалася мешканцями с.Христофорівка, як 

природний сінокос. Дана земельна ділянка не перебуває у користуванні спілки 

власників корів, раніше вона була затоплена водою. В разі передачі її в оренду 
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мешканці села Христофорівка будуть позбавлені скоріше за все можливості 

використання її для сінокосіння. 

 

Грицюк В.А., депутат міської ради, зауважив, що не можна давати дозвіл на розробку 

проекту землеустрою Ваценко Р.Р., так як це обмежить права інших мешканців села 

Христофорівка та не дасть їм можливості використовувати дану земельну ділянку для 

сінокосіння.   

   

       Міський голова поставив на голосування поправку про виключення з проекту 

рішення пункту 5 щодо надання дозволу Ваценко Р.Р. на виготовлення проекту 

землеустрою. 

 

Проведено голосування за поправку  

Підсумки голосування:  

«ЗА» - 14, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 

 

Проведено голосування за рішення в цілому з урахуванням поправки 

Підсумки голосування: 

«ЗА» - 14, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 

 

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 25  додається) 

 

27. СЛУХАЛИ:  

Про дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо надання земельної ділянки у 

власність. 

Доповідав: Бублик І.А., начальник відділу з питань земельних 

відносин та охорони навколишнього середовища 

 

         Головуючий на сесії міський голова проінформував, що в  ході обговорення на 

постійній 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 виключити з проекту рішення пункти 2 та 3 щодо надання 

дозволів громадянам Вербецькому Анатолію Федотовичу та Вербицькому Вадиму 

Анатолійовичу на виготовлення проекту землеустрою, у зв’язку з першочерговістю 

забезпечення учасників бойових дій земельними  ділянками відповідно до частини 14 

статті 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту» та змін до Постанова Кабінету Міністрів України № 143. 

 

Проведено голосування з урахуванням змін  

Підсумки голосування:  

«ЗА» - 16, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 26  додається) 

 

28. СЛУХАЛИ:  

Про погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

постійне користування. 

Доповідав: Бублик І.А., начальник відділу з питань земельних 

відносин та охорони навколишнього середовища 
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Проведено голосування.  

Підсумки голосування:  

«ЗА» - 15, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 27  додається) 

 

29. СЛУХАЛИ:  

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

постійне користування. 

Доповідав: Бублик І.А., начальник відділу з питань земельних 

відносин та охорони навколишнього середовища 

 

Проведено голосування з урахуванням змін  

Підсумки голосування:  

«ЗА» - 16, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 28  додається) 

 

30. СЛУХАЛИ:  

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства. 

Доповідав: Бублик І.А., начальник відділу з питань земельних 

відносин та охорони навколишнього середовища 

 

Проведено голосування з урахуванням змін  

Підсумки голосування:  

«ЗА» - 16, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 29  додається) 

 

31. СЛУХАЛИ:  

Про затвердження технічної документації щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) та передачі в постійне користування  

Доповідав: Бублик І.А., начальник відділу з питань земельних 

відносин та охорони навколишнього середовища 

 

Проведено голосування з урахуванням змін  

Підсумки голосування:  

«ЗА» - 15, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 30  додається) 

 

32. СЛУХАЛИ:  

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо надання земельної 

ділянки у власність для ведення садівництва. 

Доповідав: Бублик І.А., начальник відділу з питань земельних 

відносин та охорони навколишнього середовища 

 

Проведено голосування з урахуванням змін  

Підсумки голосування:  

«ЗА» - 16, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 31  додається) 
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33. СЛУХАЛИ:  

Про дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою. 

Доповідав: Бублик І.А., начальник відділу з питань земельних 

відносин та охорони навколишнього середовища 

 

Проведено голосування з урахуванням змін  

Підсумки голосування:  

«ЗА» - 16, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 32  додається) 

 

34. СЛУХАЛИ:  

Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) в натурі меж земельних ділянок. 

Доповідав: Бублик І.А, начальник відділу з питань земельних 

відносин та охорони навколишнього середовища 

 

Проведено голосування з урахуванням змін  

Підсумки голосування:  

«ЗА» - 16, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 

 

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 33  додається) 

 

35. СЛУХАЛИ:  

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність.  

Доповідав: Бублик І.А., начальник відділу з питань земельних 

відносин та охорони навколишнього середовища 

 

Проведено голосування з урахуванням змін  

Підсумки голосування:  

«ЗА» - 15, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 34  додається) 

 

36. СЛУХАЛИ:  

Про дозвіл на розробку проекту землеустрою по відведенню земельної ділянки в 

постійне користування. 

Доповідав: Бублик І.А., начальник відділу з питань земельних 

відносин та охорони навколишнього середовища 

 

 Головуючий на сесії міський голова проінформував, що в   ході обговорення на 

постійних комісіях міської ради депутатами було запропоновано стосовно пункту 1 

надання дозволу Християнські Пресвітеріанській церкві України «Ісуса Христа» 

доручити відділу з питань земельних відносин та охорони навколишнього середовища 

виїхати на місце та визначитися із площею земельної ділянки для обслуговування 

нежитлової будівлі «Дім молитви» з урахуванням будівлі території для 

обслуговування, асфальтової доріжки та квітників. 
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За результатами проведення обстеження пропонується в пункті 1 

змінити площу земельної ділянки з 0,14 га на «до 0,10 га»   

 

Проведено голосування з урахуванням змін  

Підсумки голосування:  

«ЗА» - 15, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -1, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 35  додається) 

 

37. СЛУХАЛИ:  

Про дозвіл на розробку технічної документацій із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) в натурі меж земельних ділянок на право оренди та 

внесення зміни в рішення міської ради від 12 лютого 2019 року № 25. 

Доповідав: Бублик І.А.  начальник відділу з питань земельних 

відносин та охорони навколишнього середовища 

 

Проведено голосування з урахуванням змін  

Підсумки голосування:  

«ЗА» - 16, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 36  додається) 

 

38. СЛУХАЛИ:  

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

довгострокову оренду. 

Доповідав: Бублик І.А., начальник відділу з питань земельних 

відносин та охорони навколишнього середовища 

 

       Головуючий на сесії міський голова проінформував, що в  ході обговорення на 

постійній 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 проект рішення пунктом 3 наступного змісту: 

«Рекомендувати землекористувачам укласти договори оренди земельної ділянки із 

встановленням орендної плати на рівні 12% від нормативно - грошової оцінки 

земельної ділянки». 

 

Проведено голосування з урахуванням змін  

Підсумки голосування:  

«ЗА» - 14, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 37  додається) 

 

39. СЛУХАЛИ:  

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

довгострокову оренду для ведення городництва. 

Доповідав: Бублик І.А., начальник відділу з питань земельних 

відносин та охорони навколишнього середовища 

 

Проведено голосування з урахуванням змін  

Підсумки голосування:  

«ЗА» - 16, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 
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ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 38  додається) 

 

40. СЛУХАЛИ:  

Про депутатський запит депутата міської ради Жигалкіна П.І. стосовно 

погодження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населеного 

пункту м.Баштанка Баштанського району Миколаївської області. 

Доповідав: Бублик І.А., начальник відділу з питань земельних 

відносин та охорони навколишнього середовища 

   

Головуючий на сесії міський голова проінформував, що в  ході обговорення на 

постійних комісіях міської ради депутатами було запропоновано під час сесії 

продемонструвати на екрані проект землеустрою щодо встановлення меж. 

 

Після перегляду проведено голосування з урахуванням змін  

Підсумки голосування:  

«ЗА» - 16, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 39  додається) 

 

41. СЛУХАЛИ:  

Про припинення права власності (користування) земельною ділянкою в зв'язку 

з добровільною відмовою.  

Доповідав: Бублик І.А., начальник відділу з питань земельних 

відносин та охорони навколишнього середовища 

 

Проведено голосування з урахуванням змін  

Підсумки голосування:  

«ЗА» - 16, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 40  додається) 

 

42. СЛУХАЛИ:  

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства. 

Доповідав: Бублик І.А., начальник відділу з питань земельних 

відносин та охорони навколишнього середовища 

 

  Головуючий на сесії міський голова проінформував, що в  ході обговорення на 

постійних комісіях міської ради депутатами було запропоновано запросити до участі 

у сесії землевпорядників Явкинського та Добренського ТОВК  Корольову Євгенію 

Митрофанівну та Чертова Олександра Васильовича щодо з’ясування ситуації з 

використання земельних ділянок на які претендують заявники. А також надано 

доручення землевпорядникам надати до сесії викопіювання.  

Також на комісії були розглянути заяви наступних учасників АТО: 

-Куркін Максим Сергійович, 2,0 га в межах Явкинського ТОВК; 

-Балдук Сергій Ігорович, 2,0 га в межах Явкинського ТОВК; 

-Бобренко Сергій Анатолійович, 2,0 га в межах Явкинського ТОВК; 

-Капустян Микола Іванович, 2,0 га в межах Явкинського ТОВК; 

-Сорока Володимир Володимирович, 2,0га в межах Добренського ТОВК; 

-Бандура Олександр Іванович, 2,0 га в межах Добренського ТОВК; 

-Котовський  Віталій Олександрович, 2,0 га в межах Добренського ТОВК; 

-Миник Юрій Іванович, 2,0 га в межах Добренського ТОВК; 
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   В ході обговорення, в якому взяли участь Бублик І.А., Пічура О.І., Чертов О.В., 

Жигалкін П.І., Ситнік О.М., було з’ясовано, що доцільно врахувати пропозиції 

постійних комісій та депутатів міської ради під час розгляду даного проекту рішення 

на сесії та у зв’язку з відсутністю інформації щодо меж, призначення та використання 

заявлених земельних ділянок, назву рішення «Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства» змінити  на «Про надання дозволу на збір 

матеріалів попереднього погодження місця розташування земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства». У зв’язку з чим, надати 

всім заявникам саме дозвіл на збір матеріалів попереднього погодження. 

 

Проведено голосування з урахуванням змін та доповнень 

Підсумки голосування:  

«ЗА» - 14, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 41  додається) 

 

43. СЛУХАЛИ:  

Про дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земельної ділянки по вулиці Квітневій.  

Доповідав: Бублик І.А., начальник відділу з питань земельних 

відносин та охорони навколишнього середовища 

 

Проведено голосування з урахуванням змін  

Підсумки голосування:  

«ЗА» - 15, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 42  додається) 

 

44. СЛУХАЛИ:  

Про погодження надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). 

Доповідав: Бублик І.А., начальник відділу з питань земельних 

відносин та охорони навколишнього середовища 

  

 Головуючий на сесії міський голова проінформував, що в   ході обговорення на 

постійних комісіях міської ради депутатами було запропоновано запросити до участі 

у сесії керівника ТДВ «Зоря Інгулу» Кравцова Сергія Андрійовича для надання 

необхідних пояснень. 
 

ВИСТУПИЛИ: 

Кравцов С.А., керівник ТДВ «Зоря Інгулу», який зауважив, що зараз намагається 

впорядкувати документи на земельні ділянки, які знаходяться в оренді. В нього є 

державні акти на землю, але ще необхідно розроблення технічної документації із 

землеустрою.  Без належної документації неможливим є залучення інвесторів для 

розвитку підприємства. 

 

 Проведено голосування з урахуванням змін  

Підсумки голосування:  

«ЗА» - 15, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 43  додається) 
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45. СЛУХАЛИ:  

Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) в натурі меж земельних ділянок для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва.  

Доповідав: Бублик І.А., начальник відділу з питань земельних 

відносин та охорони навколишнього середовища 

 

Проведено голосування з урахуванням змін  

Підсумки голосування:  

 

«ЗА» - 14, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 44  додається) 

 

46. СЛУХАЛИ:  

Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) в натурі меж земельних ділянок для передачі в оренду. 

Доповідав: Бублик І.А., начальник відділу з питань земельних 

відносин та охорони навколишнього середовища 

 

Проведено голосування з урахуванням змін  

Підсумки голосування:  

«ЗА» - 15, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 45  додається) 

 

47. СЛУХАЛИ:  

Про дозвіл на складання договору оренди земельної ділянки.  

Доповідав: Бублик І.А., начальник відділу з питань земельних 

відносин та охорони навколишнього середовища 

 

  Головуючий на сесії міський голова проінформував, що в  ході обговорення на 

постійних комісіях міської ради депутатами було запропоновано запросити для участі 

в сесії землевпорядника Христофорівського ТОВК Броніцьку Тетяну Петрівну для 

з’ясування використання пасовищ та сінокосіння. 

 

      Постійна комісія з питань соціального захисту, медицини, торгівлі,  побутового 

обслуговування,  освіти, культури, спорту, молодіжної політики, духовності, 

законності, захисту прав громадян, депутатської діяльності  та  етики не підтримала 

даний проект рішення. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Броніцька Т.П., спеціаліст із землевпорядкування Христофорівського ТОВК, яка 

зауважила, що ця земельна ділянка знаходиться на протилежному від села березі 

річки і мешканцями села Христофорівка не використовується для сінокосіння. 

Фактично вона використовується заявниками для заготівлі сіна, так як вони тримають 

господарство великої рогатої худоби.  Заявники уже протягом 3-х років виготовляють 

документи на землю, що дадуть їм право укласти договір оренди земельної ділянки.    

 

Шаповалова К.М., заявниця по даному питанню, яка повідомила, що вони 

утримують в особистому господарстві 31 голову великої рогатої худоби, мають 
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затверджений проект землеустрою на дану земельну ділянку, тому попросила 

надати дозвіл на укладання договору оренди. 

        

Проведено голосування з урахуванням змін  

Підсумки голосування:  

«ЗА» - 16, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 46  додається) 

 

48. СЛУХАЛИ:  

Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки. 

Доповідав: Бублик І.А., начальник відділу з питань земельних 

відносин та охорони навколишнього середовища 

 

Проведено голосування з урахуванням змін  

Підсумки голосування:  

«ЗА» - 15, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 47  додається) 

 

49. СЛУХАЛИ:  

Про доповнення переліку земельних ділянок для продажу прав оренди на них на 

земельних торгах та внесення змін в рішення міської ради від 12 лютого 2019 р. 

№23 та від 21 грудня 2018 р. №36. 

Доповідав: Бублик І.А., начальник відділу з питань земельних 

відносин та охорони навколишнього середовища 

   

Головуючий на сесії міський голова проінформував, що в   ході обговорення на 

постійних комісіях міської ради депутатами було запропоновано запросити для участі 

у сесії заявника Божка Андрія Валерійовича для надання роз’яснень щодо 

використання земельної ділянки за функціональним призначенням – багаторічні 

насадження. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Божко А.В., повідомив, що ця земельна ділянка знаходиться на схилі балки і він там 

планує висадити багаторічні насадження (горіхи). 

   

Проведено голосування з урахуванням змін  

Підсумки голосування:  

«ЗА» - 14, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 48  додається) 

 

50. СЛУХАЛИ:  

Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення меж земельної  ділянки (паю) в натурі (на місцевості). 

Доповідав: Бублик І.А., начальник відділу з питань земельних 

відносин та охорони навколишнього середовища 

 

Проведено голосування з урахуванням змін  

Підсумки голосування:  

«ЗА» - 15, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
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ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 49  додається) 

 

51. СЛУХАЛИ:  

Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки. 

Доповідав: Бублик І.А, начальник відділу з питань земельних 

відносин та охорони навколишнього середовища 

 

Проведено голосування з урахуванням змін  

Підсумки голосування:  

«ЗА» - 15, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 50  додається) 

 

52. СЛУХАЛИ:  

Про погодження в частині надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення  земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства. 

Доповідав: Бублик І.А., начальник відділу з питань земельних 

відносин та охорони навколишнього середовища 

 

Проведено голосування з урахуванням змін  

Підсумки голосування:  

«ЗА» - 14, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 51  додається) 

 

53. СЛУХАЛИ:  

Про депутатський запит депутата міської ради Смульського П.І. щодо 

проведення першочергового ремонту дороги по вулиці Інгульській. 

Доповідав: Смульський М.І., депутат міської ради,  

Годін О.П., начальник  відділу з питань житлово-

комунального господарства, благоустрою, будівництва, 

розвитку інфраструктури та комунальної власності 

 

       Головуючий на сесії міський голова запропонував підтримати даний 

депутатський запит та доручити відділу з питань житлово-комунального 

господарства, благоустрою, будівництва, розвитку інфраструктури та комунальної 

власності вжити заходів щодо забезпечення проїзду даною вулицею (підсипання ям 

відпрацьованим асфальтним покриттям) та включити ремонт дорожнього покриття по 

вулиці Інгульській до перспективного плану ремонту доріг Баштанської ОТГ. 

 

Проведено голосування за даний депутатський запит 

Підсумки голосування:  

«ЗА» - 15, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 52  додається). 

 

54. СЛУХАЛИ:  

Про депутатський запит депутата міської ради Онищука В.І. щодо належного 

забезпечення електропостачанням гуртожитку по вул.Промисловій, 17-а в 

м.Баштанка. 
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Доповідав: 
 

 

Онищук В.І., депутат міської ради,  

Драгуновський В.В., перший заступник міського голови 

Кардашов А.А., директор КП «Добробут» 

 

               Головуючий на сесії міський голова запропонував підтримати даний 

депутатський запит та доручити  виконавчому комітету Баштанської міської ради, 

відділу з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, будівництва, 

розвитку інфраструктури та комунальної власності створити робочу групу щодо 

пошуку шляхів вирішення даної проблеми із залученням представників комунальних 

підприємств,  депутатів міської ради та мешканців гуртожитку.  

 

Проведено голосування за даний депутатський запит 

Підсумки голосування:  

«ЗА» - 15, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 53  додається). 

 

55. СЛУХАЛИ:  

Про депутатський запит депутата міської ради Онищука В.І. щодо вирішення 

питання облаштування, ремонту під'їзної дороги, тротуару та ремонту цоколя та 

замощення довкола гуртожитку по вул.Промисловій, 17-а в м.Баштанка. 

Доповідав: Онищук В.І., депутат міської ради,  

Драгуновський В.В., перший заступник міського голови, 

Кардашов А.А., директор КП «Добробут» 

       

         Головуючий на сесії міський голова запропонував підтримати даний 

депутатський запит та доручити  виконавчому комітету Баштанської міської ради, 

відділу з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, будівництва, 

розвитку інфраструктури та комунальної власності провести підсипання під’їзної 

дороги відпрацьованим асфальтом, створити робочу групу щодо пошуку шляхів 

вирішення визначених проблем із залученням представників комунальних 

підприємств,  депутатів міської ради та мешканців гуртожитку.  

 

Проведено голосування за даний депутатський запит. 

Підсумки голосування:  

«ЗА» - 16, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 

 ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 54  додається). 

 

56. СЛУХАЛИ:  

Про депутатський запит депутата міської ради Кучеренко Т.В. щодо вирішення 

питання регулярного підвезення учнів з с.Тарасівка та с.Горожани до 

навчальних закладів в с.Новосергіївка.  

 

Доповідала: Кучеренко Т.В., депутат міської ради,  

Зеркаліна Г.Р., начальник відділу освіти, молоді і спорту  

               Головуючий на сесії міський голова запропонував підтримати даний 

депутатський запит та доручити   відділу освіти, молоді та спорту виконавчого 

комітету міської ради (Зеркаліна Г.Р.)  вжити заходів щодо забезпечення регулярного 

підвезення учнів з с.Тарасівка та с.Горожани до навчальних закладів в с.Новосергіївка 
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та м.Баштанка та забезпечити контроль ремонту шкільних автобусів та ведення 

претензійної роботи в разі їх неякісного ремонту. 

Проведено голосування за даний депутатський запит. 

Підсумки голосування:  

«ЗА» - 16, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 55  додається). 

 

57. СЛУХАЛИ:  

Про депутатський запит депутата  міської ради Сухаря Володимира 

Михайловича щодо вирішення нагальних проблемних питань по Пісківському 

територіальному органу виконавчого комітету.  

Доповідав: Сухарь В.М., депутат міської ради,  

 

     В ході обговорення в якому взяли участь Сухарь ВМ., Рубський І.В., Грицюк В.А., 

Онищук В.І., Луценко М.О. було вирішено про доцільність підтримки даного 

депутатського запиту та доручити виконавчому комітету Баштанської міської ради, 

відділу з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, будівництва, 

розвитку інфраструктури та комунальної власності вжити заходів щодо вирішення 

проблемних питань порушених у депутатському запиті Сухаря В.М. в межах 

фінансового ресурсу, передбаченого міським бюджетом Баштанської міської ради на  

2019 рік. 

Окрім того, тимчасово виконуючому обов’язки старости села Піски О.Халабуді 

необхідно терміново вжити заходів щодо усунення недоліків у роботі, забезпечити 

ефективне використання коштів міського бюджету, належне утримання об’єктів 

комунальної власності та благоустрою Пісківського ТОВК та налагодити зворотній 

зв’язок з мешканцями. 

Також, депутати підтримали пропозицію депутата міської ради Онищука В.І. 

про попередження тимчасово виконуючого обов’язки старости сіл Піски, 

Костянтинівка О.Халабуди про недопустимість безвідповідального відношення до 

виконання службових обов’язків та зобов’язати надати в місячний термін план 

заходів по вирішенню нагальних проблем Пісківського старостинського округу в 

межах наявного фінансового ресурсу на 2019 рік, попередньо узгодивши його з 

громадськістю округу.  

  

      Головуючий на сесії міський голова запропонував підтримати даний депутатський 

запит та всі озвучені до нього зауваження.  

 

Проведено голосування за даний депутатський запит 

Підсумки голосування:  

«ЗА» - 16, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 56  додається). 

 

58. СЛУХАЛИ:  

Про депутатський запит депутата міської ради Онищука В.І. щодо спів -

фінансування будівництва басейну для плавання збірного типу в 2019 році. 

Доповідав: Рубський І.В., міський голова, 

Онищук В.І., депутат міської ради  

 

 



 33 

               Головуючий на сесії міський голова запропонував підтримати даний 

депутатський запит та погодити співфінансування проекту «Нове будівництво 

басейну для плавання збірного типу по вул. Героїв Небесної Сотні, 29 а м.Баштанка 

Баштанського району Миколаївської області. Коригування» у 2019 році в сумі 8,0 

млн.грн. 

 

Проведено голосування за даний депутатський запит. 

Підсумки голосування:  

«ЗА» - 16, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 57  додається). 

 

     Міський голова Рубський І.В. оголосив  про те, що проекти рішень порядку  

денного ХХХУ сесії міської ради, депутатські запити та звернення були розглянуті та 

оголосив про закриття сесії.  

       

 

                                                 Лунає  Державний  Гімн  України. 

 

 

 

Міський голова                                                                              І.РУБСЬКИЙ 

 

 

 

Протокол вела: начальник відділу  організаційно-  

кадрової роботи та контролю          

                                                                   Ю.ГЛАДКА 


