
 

 

 

БАШТАНСЬКА  МІСЬКА РАДА  

БАШТАНСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

П Р О Т О К О Л 

від 11 січня 2023 року № 30   

           м. Баштанка 

 ХХХ позачергова сесія восьмого скликання 

Місце проведення: Баштанська дитяча 
музична  школа 

Час 11.00 год. 
                                                                         

 

Всього  обрано  депутатів – 26 

Присутні на початку сесії міської ради – 18 (протокол реєстраційного голосування 
додається). 
       

Головуючий на сесії –   Олександр БЕРЕГОВИЙ, міський голова.    

 

Головуючий на сесії міський голова Олександр БЕРЕГОВИЙ проінформував 
присутніх про те, що позачергова тридцята сесія міської ради скликана у 
відповідності до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 
правовий режим воєнного стану».  

 

В роботі сесії взяли участь: 
- Світлана ЄВДОЩЕНКО, заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради; 
- Олександр ЗЮЗЬКО, керуючий справами виконавчого комітету міської ради; 
- Юлія ГЛАДКА, начальник відділу організаційно-кадрової роботи та 

контролю;  
- Оксана ВИНОГРАДОВА, начальник юридичного відділу; 
- Андрій ЧЕРІН, завідувач сектором з питань цифрових трансформацій та 

цифровізації (СDTO). 

 

Головуючий на сесії Олександр БЕРЕГОВИЙ, міський голова запропонував 

депутатам провести реєстраційне голосування. 
 

Проведено реєстраційне голосування. 
 Зареєструвались 18  депутатів та міський голова. 

 

Згідно з пунктом 11 статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», сесія міської  ради  є  повноважною, якщо  в  її  пленарному засіданні  бере  
участь  більше  половини  депутатів  від  загального  складу  ради.  

Міський голова оголосив про відкриття сесії. 
 

(Лунає  Державний  Гімн  України) 
   

Перед початком роботи пленарного засідання міський голова Олександр 
БЕРЕГОВИЙ звернувся до присутніх на сесії з метою вшанування пам'яті героїв, 
мешканців Баштанської міської територіальної громади, які з 2014 року і по 



теперішній час віддали своє життя за Україну.  Після цього було оголошено хвилину 
мовчання.  

 

Головуючий на сесії запропонував обрати секретаріат у кількості трьох 
депутатів: 

 

Віктор МАЙДАНОВ, від політичної партії «Слуга народу»; 
Володимир ОНИЩУК, від політичної партії «Європейська солідарність»; 
Петро ЖИГАЛКІН, від політичної партії «Наш край». 
 

Міська рада затвердила склад секретаріату. 
Підсумки голосування: 
«ЗА» -19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0. 

 

        Також, головуючий на сесії вніс пропозицію обрати лічильну комісію у кількості 
трьох депутатів: 
 

Зінаїда ЧЕРНОВА, від політичної партії «Наш край»; 
Ганна ЗЮЗЬКО, від політичної партії «Європейська солідарність»; 
Олександр БАБІН, позафракційний. 
 

Міська рада затвердила склад лічильної комісії.                                   
Підсумки голосування: 
«ЗА» - 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0. 

  

Головуючий на сесії міський голова Олександр БЕРЕГОВИЙ 

проінформував, що до міської ради надійшло повідомлення від депутата міської ради 
Максима КРИВЕНКА щодо виходу його з депутатської фракції «Опозиційна 
платформа – за життя» в Баштанській міській раді восьмого скликання. 
 

Головуючий на сесії міський голова Олександр БЕРЕГОВИЙ оголосив 

порядок денний та регламент роботи позачергової тридцятої сесії міської ради і 
запропонував проголосувати за його затвердження в цілому. 

 

Підсумки голосування: 
«ЗА» - 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0. 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 

позачергової тридцятої сесії міської ради восьмого скликання: 
 

1. Про внесення змін до бюджету Баштанської міської територіальної 
громади на 2023 рік. 

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

 

2. Про внесення змін до рішення міської ради від 07 жовтня 2021 року №11 
«Про затвердження Порядку проведення громадського обговорення 
(громадських слухань) щодо кандидатури старости у Баштанській міській раді». 

Інформує: Олександр ЗЮЗЬКО, керуючий справами виконавчого 
комітету міської ради  

 



1. СЛУХАЛИ:  
Про внесення змін до бюджету Баштанської міської територіальної громади на 
2023 рік. 

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

Головуючий на сесії міський голова Олександр БЕРЕГОВИЙ 

проінформував присутніх депутатів міської ради про те, що на спільному засіданні 
постійних комісій було погоджено внесення до проекту рішення доповнень щодо 
внесення змін в дохідні джерела бюджету Баштанської міської територіальної 
громади на 2023 рік, в тому числі за рахунок дотації з місцевого бюджету на 
здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та 
охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету на 
суму 2 408 240 грн.  

  

Проведено голосування за проект рішення з урахуванням доповнень :  
«ЗА» - 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» -0 

ВИРІШИЛИ: (рішення міської ради  № 1  додається) 
 

2. СЛУХАЛИ:  
Про внесення змін до рішення міської ради від 07 жовтня 2021 року №11 «Про 
затвердження Порядку проведення громадського обговорення (громадських 
слухань) щодо кандидатури старости у Баштанській міській раді». 

Доповідав : Олександр ЗЮЗЬКО, керуючий справами виконавчого 
комітету міської ради  

Головуючий на сесії міський голова Олександр БЕРЕГОВИЙ 

проінформував присутніх депутатів міської ради про те, що на спільному засіданні 
постійних комісій було погоджено внесення до проекту рішення наступних змін: 
- викласти абзац перший пункту 1 проекту рішення в такій редакції: «доповнити 

рішення пунктом 2 такого змісту «2. Встановити, що на період дії воєнного 
стану та в умовах карантинних обмежень в України під час проведення 
громадських обговорень щодо кандидатури старости у Баштанській міській 
раді слід керуватись окремим Порядком проведення громадського обговорення 
(громадських слухань, інших форм консультацій з громадськістю) кандидатури 
старости у Баштанській міській раді із врахуванням вимог режиму воєнного 
стану  та в умовах карантинних обмежень в Україні,  викладеним в додатку 2»; 

- доповнити пункт 1 проекту рішення абзацом другим наступного змісту: пункт 
2 рішення вважати пунктом 3 та викласти в такій редакції: «3. Баштанському 
міському голові забезпечити дотримання вимог Порядків, затверджених 
пунктами 2 та 3 даного рішення під час підготовки та проведення громадського 
обговорення (громадських слухань) кандидатури старости і підготовки 
матеріалів щодо внесення на затвердження міській раді кандидатури старости». 

 

Проведено голосування за проект рішення з урахуванням доповнень та змін:  

 «ЗА» - 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» -0 

ВИРІШИЛИ: (рішення міської ради  № 2  додається) 
 

Головуючий на сесії міський голова Олександр БЕРЕГОВИЙ проінформував, 
що проекти рішень порядку денного позачергової тридцятої сесії міської ради 
восьмого скликання, що винесено на розгляд депутатів було розглянуто та  



затверджено. Після чого надав депутатам час для внесення зауважень, пропозицій чи 
виступів.  

 

Головуючий на сесії міський голова Олександр БЕРЕГОВИЙ оголосив про 
закриття  сесії.  

 

(Лунає Державний гімн України) 
 

 

Міський голова                                                                   Олександр БЕРЕГОВИЙ 

 

 

Протокол вела:  
Начальник відділу організаційно- 

кадрової роботи та контролю                                            Юлія ГЛАДКА 


