
 

 

 

БАШТАНСЬКА  МІСЬКА РАДА  

БАШТАНСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

П Р О Т О К О Л 

від 29  квітня  2021 року № 8   

м. Баштанка 

 VІІІ  сесія  восьмого   скликання 

Місце проведення: зал засідань міської 
ради 

Час 10.00 год. 
                                                                         

Всього  обрано  депутатів – 26 

Присутні  на  сесії  міської  ради – 21 (протокол реєстраційного голосування додається). 
       

Головуючий на сесії –   Олександр БЕРЕГОВИЙ, міський голова.    

   

Восьма сесія готувалася у відповідності до Закону України «Про доступ до 
публічної інформації». Проєкти рішень органу місцевого самоврядування, яким є 
Баштанська міська рада, розроблені відповідними розпорядниками, інформація 
оприлюднена на офіційному сайті Баштанської міської ради. Проєкти рішень були 
ретельно розглянуті на двох спільних засіданнях постійних комісій. Усі пропозиції та 
рекомендації враховано. 
     Окрім цього, депутати також отримали проєкти рішень на руки на паперових носіях.  
 

В роботі сесії взяли участь: 
- ЄВДОЩЕНКО Світлана Вікторівна – заступник міського голови з питань 

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

діяльності виконавчих органів ради; 
- КОНОНЕНКО Лариса Анатоліївна – керуюча справами виконавчого комітету; 
- БАРСЕГЯН Алла Анатоліївна - директор КНП «Багатопрофільна лікарня»; 
- ГАВРИЛЮК Лариса Анатоліївна - начальник відділу з соціальних питань; 

- БЕРЕЗОВСЬКА Світлана Вікторівна - начальник відділу розвитку культури і 
туризму; 

- ДЕРЕВʼЯНКО Максим Сергійович - начальник відділу освіти, молоді та спорту; 

- ГУДЗЬ Наталія Валентинівна, директор КУ «Центр надання соціальних послуг 
населенню»; 

- ЧЕРНЕНКО Олександр Олександрович - начальник відділу «Центр надання 
адміністративних послуг»; 

- Віктор ПРОКОПЧУК – староста Плющівського старостинського округу; 
- Володимир ЯНИК – член виконавчого комітету, активіст;  
- Працівники виконавчого апарату міської ради; 
- Володимир ЄЛАНЦЕВ, заявник. 

 

    Головуючий на сесії Олександр БЕРЕГОВИЙ, міський голова запропонував 

депутатам провести реєстраційне голосування. 
 

Проведено реєстраційне голосування. 
Зареєструвались 21 депутат 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) 
   

 Головуючий на сесії міський голова проінформував про зміни, внесені до Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», а саме до статті 591 щодо 
врегулювання конфлікту інтересів у діяльності депутатів місцевих рад та міського 
голови.  

Пунктом 1 цієї статті передбачено, що міський голова, секретар міської ради  та 
депутати міської ради публічно повідомляють про конфлікт інтересів, який виник під час 
участі у засіданні ради чи іншого колегіального органу (комісії, колегії, комітету, тощо) 
відповідний колегіальний орган та не беруть участі у розгляді, підготовці та прийнятті 
рішень відповідним органом.  
 Водночас частиною другою даної статті передбачено можливість участі 
вищевказаних осіб у прийнятті радою чи іншим колегіальним органом рішення, за умови 
публічного самостійного повідомлення про конфлікт інтересів під час засідання, але 
лише у разі якщо неучасть особи у прийнятті рішення призведе до втрати 
повноважності відповідної ради чи іншого колегіального органу. 
 

        Головуючий на сесії запропонував обрати секретаріат у кількості трьох депутатів: 
 

БЕНЮХ Юрій Іванович, від політичної партії ВО «Батьківщина», 
ОНИЩУК Володимир Іванович, від політичної партії «Європейська солідарність», 
ЛЕХ Віктор Петрович, від політичної партії «Слуга народу». 
    

Міська рада затвердила склад секретаріату. 
Підсумки голосування: 
 «ЗА» -22, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0. 
 

        Також, головуючий на сесії вніс пропозицію обрати лічильну комісію у кількості 
трьох депутатів: 
ЧЕРНОВА Зінаїда Миколаївна, від політичної партії «Наш край», 
ЛУПІН Дмитро Сергійович, від політичної партії «Опозиційна платформа ЗА 
ЖИТТЯ», 
ЗЮЗЬКО Ганна Станіславівна, від політичної партії «Європейська солідарність» 
 

Міська рада затвердила склад лічильної комісії.                                   
 Підсумки голосування: 
 «ЗА» - 22, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0. 
 

Головуючий на сесії міський голова  Олександр БЕРЕГОВИЙ оголосив про 
надходження до  міської ради депутатських запитів: 

- від депутата міської ради Віталія ГРИЦЮКА щодо проведення обліку землі під 
електричними мережами, розрахунку орендної плати та проекту відповідного 
договору; 

- від депутата міської ради Ганни ЗЮЗЬКО щодо внесення змін до міської 
комплексної Програми соціального захисту населення «Турбота» на період до 2021 
року; 



- від депутата міської ради Олександра ГОРБЕНКА про розгляд звернень щодо 
надання земельних ділянок для ведення особистого селянського 
господарства. 
 

Головуючий на сесії міський голова Олександр БЕРЕГОВИЙ поставив на 
голосування  включення депутатських  запитів до порядку денного VІІІ  сесії міської 
ради. 

 

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

 

Головуючий на сесії міський голова Олександр БЕРЕГОВИЙ оголосив порядок 
денний восьмої  сесії міської ради і запропонував проголосувати за його затвердження в 
цілому з урахуванням депутатських запитів. 

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

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 

восьмої   сесії міської ради  восьмого скликання 

 

1. Про затвердження Програми підтримки та розвитку вторинної (стаціонарної) 
медичної допомоги на території Баштанської ТГ на період 2021-2023 років. 

Інформує: Алла БАРСЕГЯН, директор КНП «Багатопрофільна 
лікарня Баштанського району 

2. Про затвердження  змін до  фінансового плану комунального некомерційного 
підприємства «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради 
Миколаївської області. 

Інформує: Алла БАРСЕГЯН, директор КНП «Багатопрофільна 
лікарня Баштанського району 

3. Про затвердження Комплексної Програми сприяння оборонній і 
мобілізаційній готовності Баштанської міської ради на 2021-2024 роки. 

Інформує: Леонід СИРИЦЯ, начальник відділу з питань 
містобудування, архітектури та містобудівного кадастру та 
цивільного захисту 

4. Про внесення змін до міської Комплексної програми соціального захисту 
населення «Турбота» на період до 2021 року, затвердженої рішенням міської ради від 
27 лютого 2017 року №2. 

Інформує: Лариса ГАВРИЛЮК, начальник відділу з соціальних 
питань 

5. Про хід виконання Програми реформування та розвитку житлово- 

комунального господарства м. Баштанка та сіл Баштанської міської ради на 2017-

2022 роки, затвердженої рішенням міської ради від 06 квітня 2017 року №1. 
Інформує: Юрій  ВЕЛИКОРОД, начальник відділу з питань житлово-

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

6. Про хід виконання у 2020 році Програми забезпечення населення Баштанської 
міської ради якісною питною водою на 2017 – 2022 роки, затвердженої рішенням 
міської ради від 06 квітня 2017 року №2. 



 

 

 

 

7. Про затвердження звіту з моніторингу виконання заходів Плану дій сталого 
енергетичного розвитку та клімату Баштанської об’єднаної територіальної громади 
до 2030 року за 2019-2020 роки. 

8. Про затвердження переліку проєктів на участь в щорічному обласному 
конкурсі проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування у 2021 році. 

9. Про утворення Центру надання адміністративних послуг Баштанської міської 
ради, затвердження Положення, регламенту та переліку адміністративних послуг. 

Інформує: Олександр ЧЕРНЕНКО, начальник відділу «Центр 
надання адміністративних послуг» 

10. Про внесення змін до рішення Баштанської міської ради від 27 лютого 2017 
року № 10 «Про створення відділу розвитку культури і туризму виконавчого 
комітету Баштанської міської ради Миколаївської області». 

 

Інформує: Світлана БЕРЕЗОВСЬКА, начальник відділу розвитку 
культури і туризму  

11. Про затвердження Положення з бухгалтерського обліку необоротних активів. 
Інформує: Валерій МОСІН, спеціаліст І категорії відділу 

бухгалтерського обліку та звітності   
12. Про внесення змін до бюджету Баштанської міської територіальної громади на 

2021 рік 

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

13. Про затвердження Переліку адміністративних послуг, які надає відділ з 
соціальних питань виконавчого комітету Баштанської міської ради. 

Інформує: Лариса ГАВРИЛЮК, начальник відділу з соціальних 
питань 

14. Про внесення змін до Порядку організації встановлення плати для батьків за 
перебування дітей у закладах дошкільної освіти Баштанської міської ради 
Баштанського району Миколаївської області, затвердженого рішенням міської ради 
від 29 серпня 2018 року №12. 

Інформує: Максим ДЕРЕВʼЯНКО, начальник відділу освіти, молоді 
та спорту  

15. Про внесення змін до рішення міської ради від 27 листопада 2020 року №9 
«Про утворення фінансового відділу та затвердження Положення про фінансовий 
відділ Баштанської міської ради». 

Інформує: Наталія ЛІЩУК, в.о.начальника фінансового відділу 
Баштанської міської ради 

16. Про внесення змін до Положення про тимчасове користування окремими 
елементами благоустрою комунальної власності для здійснення виносної, виїзної 

Інформує: Юрій  ВЕЛИКОРОД, начальник відділу з питань житлово-

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

Інформує: ШАФОРОСТ Наталя Григорівна, начальник відділу 
енергоменеджменту, муніципальних ініціатив та інвестицій  

Інформує: ШАФОРОСТ Наталя Григорівна, начальник відділу 
енергоменеджменту, муніципальних ініціатив та інвестицій  
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торгівлі на території Баштанської ТГ, затвердженого рішенням міської ради від 23 
грудня 2019 року №20. 

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

17. Про внесення змін до структури та штатної чисельності комунальної установи 
«Центр надання соціальних послуг Баштанської міської ради». 

Інформує: Наталія ГУДЗЬ, директор КУ «Центр надання соціальних 
послуг населенню»  

18. Про внесення змін до Статутів закладів та установ культури Баштанської 
міської ради. 

Інформує: Світлана БЕРЕЗОВСЬКА, начальник відділу розвитку 
культури і туризму  

19. Про затвердження структури та штатної чисельності комунального закладу 
«Баштанська публічна бібліотека». 

Інформує: Світлана БЕРЕЗОВСЬКА, начальник відділу розвитку 
культури і туризму  

20. Про затвердження Переліку об’єктів комунальної власності Баштанської 
міської ради у новій редакції. 

Інформує: Юрій  ВЕЛИКОРОД, начальник відділу з питань житлово-

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

21. Про оренду об’єктів нерухомого майна комунальної власності територіальної 
громади Баштанської міської ради. 

 

Інформує: Юрій  ВЕЛИКОРОД, начальник відділу з питань житлово-

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

22. Про надання згоди на безоплатне прийняття з державної власності у 
комунальну власність територіальної громади Баштанської міської ради об’єктів 
нерухомого майна. 

 

Інформує: Юрій  ВЕЛИКОРОД, начальник відділу з питань житлово-

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

23. Про звіт директора КП «Добробут» про роботу та результати діяльності 
комунального підприємства за 2020 рік. 

Інформує: В'ячеслав ІЛЬЧУК, директор КП «Добробут»  
24. Про передачу майна комунальної власності Баштанської територіальної 

громади. 
Інформує: Валерій МОСІН, спеціаліст І категорії відділу 

бухгалтерського обліку та звітності   
25. Про внесення змін до персонального складу виконавчого комітету 

Баштанської міської ради восьмого скликання. 
Інформує: Лариса КОНОНЕНКО, керуюча справами міської ради 

26. Про внесення змін до рішення міської ради від 23 грудня 2020 року № 16 «Про 
затвердження структури та штатної чисельності апарату і виконавчого комітету 
Баштанської міської ради на 2021 рік». 

Інформує: Лариса КОНОНЕНКО, керуюча справами міської ради 
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https://bashtanskaotg.gov.ua/documents/ckmn27m35gzix0763n9wv6i0l
https://bashtanskaotg.gov.ua/documents/ckmn27m35gzix0763n9wv6i0l
https://bashtanskaotg.gov.ua/documents/ckmn27m35gzix0763n9wv6i0l
https://bashtanskaotg.gov.ua/documents/ckmn27m35gzix0763n9wv6i0l


27. Про затвердження Положення про сектор з питань цифрового розвитку, 
цифрових трансформацій та цифровізації виконавчого комітету Баштанської 
міської ради. 

 

 

28. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення меж земельної ділянки (паю) в натурі (на місцевості). 

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

29. Про дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність. 

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

30. Про погодження технічної документації. 
Інформує: Іван БУБЛИК, начальник відділу з питань земельних 

відносин та охорони навколишнього середовища 

31. Про надання дозволу на розробку проекту із землеустрою щодо надання 
земельної  ділянки  у власність для ведення фермерського господарства.  

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

32. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) в натурі меж земельних ділянок.  

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

33. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 
земельної ділянки. 

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

34. Про затвердження   технічної     документації із   землеустрою      щодо  
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)    для   
ведення   фермерського  господарства   громадянину  Марусенку М.Ф. 

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

35. Про прийняття земельних ділянок сільськогосподарського призначення 
державної власності у комунальну власність Баштанської об’єднаної територіальної 
громади. 

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

36. Про дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо надання земельної ділянки 
у власність для ведення садівництва. 

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

37. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду. 

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

38. Про дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо надання земельної ділянки 
в оренду для сінокосіння та випасання худоби. 

Інформує: Лариса КОНОНЕНКО, керуюча справами міської ради 



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

39. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) в натурі меж земельної ділянки для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва. 

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

40. Про дозвіл  на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в оренду під городництво. 

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

41. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
для продажу права оренди на земельних торгах у формі аукціону в межах 
Баштанської територіальної громади. 

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

  

42. Про доповнення та виключення з переліку земельних ділянок для продажу 
прав оренди на них на земельних торгах. 

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

43. Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної 
ділянки. 

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

44. Про надання дозволу на укладання договору оренди землі. 
Інформує: Іван БУБЛИК, начальник відділу з питань земельних 

відносин та охорони навколишнього середовища 

45. Про внесення змін до рішення міської ради від 04 лютого 2021 року №37 «Про 
дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність». 

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

46. Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки. 
Інформує: Іван БУБЛИК, начальник відділу з питань земельних 

відносин та охорони навколишнього середовища 

47. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
учасникам бойових дій. 

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

48. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства. 

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

49. Про відмову в наданні дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства. 



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

50. Про внесення змін до рішення міської ради від 04 березня 2021 року № 47 «Про 
надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства». 

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

51. Про дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в оренду. 

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

52. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення садівництва. 

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

53. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність. 

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

54. Про дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою. 
Інформує: Іван БУБЛИК, начальник відділу з питань земельних 

відносин та охорони навколишнього середовища 

55. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства учасникам бойових дій. 

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

56. Про відмову в затвердженні проєкту землеустрою щодо відведення  земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства.  

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

57. Про внесення змін до рішення міської ради від 30 вересня 2020 року №27 «Про 
дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду» 

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

58. Про дозвіл на розробку проєкту землеустрою по відведенню земельної ділянки 
в постійне користування. 

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

59. Про визначення Державного підприємства «Агенція місцевих доріг 
Миколаївської області» замовником робіт, пов’язаних з проведенням капітального 
ремонту вулиць і доріг комунальної власності на території Баштанської 
територіальної громади. 



 
Інформує: Юрій  ВЕЛИКОРОД, начальник відділу з питань житлово-

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

60. Про депутатський запит депутата міської ради Віталія ГРИЦЮКА щодо 
проведення обліку землі під електричними мережами, розрахунку орендної плати та 
проекту відповідного договору.  

Інформує: Віталій ГРИЦЮК, депутат міської ради 

61. Про депутатський запит депутата міської ради Ганни ЗЮЗЬКО щодо внесення 
змін до міської комплексної Програми соціального захисту населення «Турбота» на 
період до 2021 року. 

Інформує: Ганна ЗЮЗЬКО, депутат міської ради 

62. Про депутатський запит депутата міської ради Олександра ГОРБЕНКА про 
розгляд звернень щодо надання земельних ділянок для ведення особистого 
селянського господарства. 

Інформує: Олександр ГОРБЕНКО, депутат міської ради 

 

1. СЛУХАЛИ:  
Про затвердження Програми підтримки та розвитку вторинної (стаціонарної) 
медичної допомоги на території Баштанської ТГ на період 2021-2023 років. 

Доповідала: Алла БАРСЕГЯН, директор КНП «Багатопрофільна 
лікарня Баштанської міської ради» 

  

Головуючий на сесії міський голова Олександр БЕРЕГОВИЙ, проінформував, що 
в ході обговорення на спільних засіданнях постійних комісій депутати рекомендували 
керівництву КНП провести розрахунки щодо утримання та експлуатації нового 
обладнання (томографа, тощо) та затвердити необхідні тарифи на надання платних 
послуг. 

Окрім того, піднімалось питання забезпечення роботи відділення гемодіалізу, 
укомплектування необхідною технікою, забезпеченість медичними кадрами, та 
можливість збільшення пацієнтів, які отримують діаліз у відділенні.   
 

ВИСТУПИЛИ: 
Алла БАРСЕГЯН, директор КНП «Багатопрофільна лікарня Баштанської міської ради», 
яка проінформувала, що відповідні тарифи вже розроблені і будуть надані виконкому 

міської ради для затвердження. Зауважила, що апарат – томограф отримали за рахунок 
державного бюджету для забезпечення потреб мешканців 5 районів. Обладнання за 
направленням сімейних лікарів повинно використовуватись безкоштовно, утримання 
його в такому разі покладеться на КНП. Це значні кошти. Для забезпечення нормального 
функціонування томографа територіальні громади мають делегувати кошти на його 
утримання.  

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

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 1  додається) 
 

 

  



2. СЛУХАЛИ:  
Про затвердження  змін до  фінансового плану комунального некомерційного 
підприємства «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради 
Миколаївської області. 

Доповідала: Алла БАРСЕГЯН, директор КНП «Багатопрофільна 
лікарня Баштанського району 

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

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 2  додається) 
 

3. СЛУХАЛИ:  
Про затвердження Комплексної Програми сприяння оборонній і мобілізаційній 
готовності Баштанської міської ради на 2021-2024 роки. 

Доповідав: Леонід СИРИЦЯ, начальник відділу з питань 
містобудування, архітектури та містобудівного кадастру та 
цивільного захисту 

Проведено голосування:  
Підсумки голосування:  
«ЗА» - 20, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» -2 

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 3  додається) 
 

4. СЛУХАЛИ:  
 Про внесення змін до міської Комплексної програми соціального захисту населення 
«Турбота» на період до 2021 року, затвердженої рішенням міської ради від 27 лютого 
2017 року №2. 

Доповідала: Лариса ГАВРИЛЮК, начальник відділу з соціальних 
питань 

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

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 4  додається) 
 

5. СЛУХАЛИ:  
Про хід виконання Програми реформування та розвитку житлово- комунального 
господарства м. Баштанка та сіл Баштанської міської ради на 2017-2022 роки, 
затвердженої рішенням міської ради від 06 квітня 2017 року №1. 

Доповідав: Юрій  ВЕЛИКОРОД, начальник відділу з питань житлово-

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

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

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 5  додається) 
 

6. СЛУХАЛИ:  
Про хід виконання у 2020 році Програми забезпечення населення Баштанської 
міської ради якісною питною водою на 2017 – 2022 роки, затвердженої рішенням 
міської ради від 06 квітня 2017 року №2. 



 

 

 

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

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 6  додається) 
 

7. СЛУХАЛИ:  
Про затвердження звіту з моніторингу виконання заходів Плану дій сталого 
енергетичного розвитку та клімату Баштанської об’єднаної територіальної громади 
до 2030 року за 2019-2020 роки. 

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

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 7  додається) 
 

8. СЛУХАЛИ:  
Про затвердження переліку проєктів на участь в щорічному обласному конкурсі 
проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування у 2021 році. 

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

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 8  додається) 
 

9. СЛУХАЛИ:  
Про утворення Центру надання адміністративних послуг Баштанської міської ради, 
затвердження Положення, регламенту та переліку адміністративних послуг. 

Доповідав: Олександр ЧЕРНЕНКО, начальник відділу «Центр 
надання адміністративних послуг» 

Проведено голосування:  
Підсумки голосування:  
«ЗА» - 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» -3 

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 9  додається) 
 

10. СЛУХАЛИ:  
Про внесення змін до рішення Баштанської міської ради від 27 лютого 2017 року № 
10 «Про створення відділу розвитку культури і туризму виконавчого комітету 
Баштанської міської ради Миколаївської області». 
 

Доповідала: Світлана БЕРЕЗОВСЬКА, начальник відділу розвитку 
культури і туризму  

 

Доповідав: Юрій  ВЕЛИКОРОД, начальник відділу з питань житлово-

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

Доповідала : ШАФОРОСТ Наталя Григорівна, начальник відділу 
енергоменеджменту, муніципальних ініціатив та інвестицій  

Доповідала: ШАФОРОСТ Наталя Григорівна, начальник відділу 
енергоменеджменту, муніципальних ініціатив та інвестицій  

https://bashtanskaotg.gov.ua/documents/ckmu4x4s534b207635r5e7djb
https://bashtanskaotg.gov.ua/documents/ckmu4x4s534b207635r5e7djb
https://bashtanskaotg.gov.ua/documents/ckmu4x4s534b207635r5e7djb
https://bashtanskaotg.gov.ua/documents/ckmu4x4s534b207635r5e7djb


Головуючий на сесії міський голова Олександр БЕРЕГОВИЙ, проінформував, що 
в ході обговорення та у зв'язку із зверненням директора Міського будинку культури 
пропонується внести до проекту рішення зміни, а саме: 
- В додатках 2 та 3 в структурі та штатній чисельності апарату відділу розвитку 

культури передбачити 0,75 штатних одиниці техніка –електрика  замість 1 штатної 
одиниці.  

 

Головуючий на сесії міський голова поставив на голосування: 
 

Голосування за проект рішення за основу: 
Підсумки голосування:  
«ЗА» - 22, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» -0 

 

Голосування за поправку: 
Підсумки голосування:  
«ЗА» - 16, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -1, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» -5 

 

Голосування за проект рішення вцілому:  

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

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 10  додається) 
 

11. СЛУХАЛИ:  
Про затвердження Положення з бухгалтерського обліку необоротних активів. 

Доповідав: Валерій МОСІН, спеціаліст І категорії відділу 
бухгалтерського обліку та звітності   

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

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 11  додається) 
 

12. СЛУХАЛИ:  
Про внесення змін до бюджету Баштанської міської територіальної громади на 

2021 рік 

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

 
 Головуючий на сесії міський голова Олександр БЕРЕГОВИЙ, проінформував, що 
в ході обговорення на засіданні спільних комісій міської ради та у зв'язку з надходженням 
додаткових клопотань та звернень пропонується внести до проєкту рішення додаткові 
зміни: 
- Здійснити перерозподіл коштів економії з реконструкції насосних станцій другого 

підйому в сумі 87,8 тис.грн. на придбання матеріалів для ремонту систем 
водопостачання в населених пунктах громади (с.Христофорівка, с.Добре, 
с.Новоіванівка, м.Баштанка); 

- Виділити кошти з міського бюджету на облаштування пандусу будівлі пункту 
здоров'я с.Новопавлівка в сумі 20,0 тис.грн за рахунок вільного залишку коштів 
міського бюджету – 12,0 тис.грн., та перерозподілу видатків, передбачених на 
облаштування доріжки до туалету зазначеного об'єкту в сумі 8,0 тис.грн.   
 



 

Головуючий на сесії міський голова поставив на голосування: 
 

Голосування за проект рішення за основу: 
Підсумки голосування:  
«ЗА» - 21, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -1, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» -0 

 

Голосування за поправку: 
Підсумки голосування:  
«ЗА» - 20, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» -2 

 

Голосування за проект рішення в цілому:  
Підсумки голосування:  
«ЗА» - 21, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -1, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» -0 

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 12  додається) 
 

13. СЛУХАЛИ:  
Про затвердження Переліку адміністративних послуг, які надає відділ з соціальних 
питань виконавчого комітету Баштанської міської ради. 

Доповідала: Лариса ГАВРИЛЮК, начальник відділу з соціальних 
питань 

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

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 13  додається) 
 

14. СЛУХАЛИ:  
Про внесення змін до Порядку організації встановлення плати для батьків за 
перебування дітей у закладах дошкільної освіти Баштанської міської ради 
Баштанського району Миколаївської області, затвердженого рішенням міської ради 
від 29 серпня 2018 року №12. 

Доповідав: Максим ДЕРЕВʼЯНКО, начальник відділу освіти, молоді 
та спорту  

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

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 14  додається) 
 

15. СЛУХАЛИ:  
Про внесення змін до рішення міської ради від 27 листопада 2020 року №9 «Про 
утворення фінансового відділу та затвердження Положення про фінансовий відділ 
Баштанської міської ради». 

Доповідала: Наталія ЛІЩУК, в.о.начальника фінансового відділу 
Баштанської міської ради 

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

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 15  додається) 
 

 



16. СЛУХАЛИ:  
Про внесення змін до Положення про тимчасове користування окремими 
елементами благоустрою комунальної власності для здійснення виносної, виїзної 
торгівлі на території Баштанської ТГ, затвердженого рішенням міської ради від 23 
грудня 2019 року №20. 

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

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

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 16  додається) 
 

17. СЛУХАЛИ:  
Про внесення змін до структури та штатної чисельності комунальної установи 
«Центр надання соціальних послуг Баштанської міської ради». 

Доповідала: Наталія ГУДЗЬ, директор КУ «Центр надання соціальних 
послуг населенню»  

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

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 17  додається) 
 

18. СЛУХАЛИ:  
Про внесення змін до Статутів закладів та установ культури Баштанської міської 
ради. 

Доповідала: Світлана БЕРЕЗОВСЬКА, начальник відділу розвитку 
культури і туризму  

Проведено голосування:  
Підсумки голосування:  
«ЗА» - 20, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» -2 

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 18  додається) 
 

19. СЛУХАЛИ:  
Про затвердження структури та штатної чисельності комунального закладу 
«Баштанська публічна бібліотека». 

Доповідала: Світлана БЕРЕЗОВСЬКА, начальник відділу розвитку 
культури і туризму  

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

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 19  додається) 
 

20. СЛУХАЛИ:  
Про затвердження Переліку об’єктів комунальної власності Баштанської міської 
ради у новій редакції. 

Доповідав: Юрій  ВЕЛИКОРОД, начальник відділу з питань житлово-

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

Проведено голосування:  
Підсумки голосування:  



«ЗА» - 22, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» -0 

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 20  додається) 
 

21. СЛУХАЛИ:  
Про оренду об’єктів нерухомого майна комунальної власності територіальної 
громади Баштанської міської ради. 
 

Доповідав: Юрій  ВЕЛИКОРОД, начальник відділу з питань житлово-

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

 

Головуючий на сесії міський голова Олександр БЕРЕГОВИЙ, проінформував, що 
в ході обговорення на спільних засіданнях постійних депутатами було запропоновано 
розглянути питання щодо можливості переобладнання частини нежитлової будівлі 
відділу освіти (а саме актового залу) під розміщення спортзалу для потреб Баштанської 
гімназії.  

З цією метою та з метою вивчення можливості та доцільності розміщення в даному 
приміщення спортзалу запропоновано виключити пункт 1 додатку 2 даного рішення,  а 
також створити комісію із залученням голів постійних комісій, представників освіти та 
фахівців для вивчення даного питання.  

 

Головуючий на сесії міський голова поставив на голосування: 
 

Голосування за проект рішення за основу: 
Підсумки голосування:  
«ЗА» - 22, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» -0 

 

Голосування за поправку: 
Підсумки голосування:  
«ЗА» - 16, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -1, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» -5 

 

Голосування за проект рішення в цілому:  
Підсумки голосування:  
«ЗА» - 20, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -1, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» -1 

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 21  додається) 
 

22. СЛУХАЛИ:  
Про надання згоди на безоплатне прийняття з державної власності у комунальну 
власність територіальної громади Баштанської міської ради об’єктів нерухомого 
майна. 

 

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  № 22  додається) 
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23. СЛУХАЛИ:  
Про звіт директора КП «Добробут» про роботу та результати діяльності 
комунального підприємства за 2020 рік. 

Доповідав: В'ячеслав ІЛЬЧУК, директор КП «Добробут»    

Головуючий на сесії міський голова Олександр БЕРЕГОВИЙ, проінформував, що 
в ході обговорення даного питання на засіданнях постійних комісій депутатами було 
висловлено занепокоєння фінансовим станом підприємства.  Було запропоновано 
скликати погоджувальну раду з метою пошуку шляхів виведення КП «Добробут»  з 
кризи. Керівнику підприємства доручено підготувати на засідання звіт про роботу КП за І 
квартал поточного року, а також план розвитку підприємства.  

   

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

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 23  додається) 
 

24. СЛУХАЛИ:  
Про передачу майна комунальної власності Баштанської територіальної громади. 

Доповідав: Валерій МОСІН, спеціаліст І категорії відділу 
бухгалтерського обліку та звітності   

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

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 24  додається) 
 

25. СЛУХАЛИ:  
Про внесення змін до персонального складу виконавчого комітету Баштанської 
міської ради восьмого скликання. 

Доповідала: Лариса КОНОНЕНКО, керуюча справами міської ради 

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

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 25  додається) 
 

26. СЛУХАЛИ:  
Про внесення змін до рішення міської ради від 23 грудня 2020 року № 16 «Про 
затвердження структури та штатної чисельності апарату і виконавчого комітету 
Баштанської міської ради на 2021 рік». 

Доповідала: Лариса КОНОНЕНКО, керуюча справами міської ради 

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

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 26  додається) 
 

27. СЛУХАЛИ:  
Про затвердження Положення про сектор з питань цифрового розвитку, цифрових 
трансформацій та цифровізації виконавчого комітету Баштанської міської ради. 



 

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

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 27  додається) 
 

28. СЛУХАЛИ:  
Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки (паю) в натурі (на місцевості). 

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

Проведено голосування:  
Підсумки голосування:  
«ЗА» - 20, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» -1 

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 28  додається) 
 

29. СЛУХАЛИ:  
Про дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність. 

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

 
Депутат міської ради Олександр ГОРБЕНКО заявив про конфлікт інтересів. Участі 

в обговоренні та прийнятті рішення він не братиме.   
 

Головуючий на сесії міський голова Олександр БЕРЕГОВИЙ, проінформував, що 
в ході обговорення на засіданнях постійних комісій  та у зв'язку з надходженням 
додаткових звернень громадян депутатами було погоджено доповнення проекту рішення 
пунктом наступного змісту: 
 

- Надати дозвіл ДАНКЕВИЧУ Володимиру Миколайовичу замовити в 
землевпорядній організації виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування гаражу площею 
до 0,0030 га,  із земель комунальної власності по вул. Ювілейній 97а, гараж № 8, м 
Баштанка. 

 
В ході обговорення проекту рішення депутатами було запропоновано доручити 

головному архітектора Баштанської територіальної громади замовити виготовлення 
детального плану території по вул.Інгульській у зв'язку із  затвердженням нового 
Генерального плану та виникненням накладок земельних ділянок. 

 

Головуючий на сесії міський голова поставив на голосування: 
 

Голосування за проект рішення за основу: 
Підсумки голосування:  
«ЗА» - 16, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -2, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» -2 

 

Голосування за поправку: 
Підсумки голосування:  
«ЗА» - 14, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -3, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» -4 

Доповідала: Лариса КОНОНЕНКО, керуюча справами міської ради 



 

Голосування за проект рішення в цілому:  
Підсумки голосування:  
«ЗА» - 14, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -4, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» -4 

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 29  додається) 
 

30. СЛУХАЛИ:  
Про погодження технічної документації. 

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

 
Головуючий на сесії міський голова Олександр БЕРЕГОВИЙ, проінформував, що 

в ході обговорення на засіданнях постійних комісій з питань соціального захисту та з 
питань транспорту депутатами було внесено пропозицію щодо зняття проекту рішення з 
порядку денного та направлення заявнику НЕК «Укренерго» листа із пропозицією 
встановлення платного земельного сервітуту. 
 
Проведено голосування:  
Підсумки голосування:  
«ЗА» - 3, «ПРОТИ» - 14, «УТРИМАЛИСЬ» -4, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» -1 

ВИРІШИЛИ:      (рішення не прийнято) 

 

31. СЛУХАЛИ:  
Про надання дозволу на розробку проекту із землеустрою щодо надання земельної  
ділянки  у власність для ведення фермерського господарства.  

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

 
Головуючий на сесії міський голова Олександр БЕРЕГОВИЙ, проінформував, що 

в ході обговорення на засіданнях постійних комісій  депутатами не було підтримано 
даний проект рішення у зв'язку з необхідністю оскарження рішення суду, так як дані 
земельні ділянки розташовані на території Промислового парку.  
 

ВИСТУПИЛИ: 
Ольга СИТНІК, начальник юридичного відділу, яка проінформувала депутатів міської 
ради, що земельна ділянка комунальної форми власності, відносно якої розроблено 
проект рішення, за генеральним планом міста, згідно плану зонування територій та 
проекту землеустрою меж міста ввійшла в межі міста, тому будь-яке цільове призначення 
земельних ділянок в межах міста не може бути іншим ніж визначено законодавством, і їх 
використання в інший спосіб ніж передбачено законодавством, заборонено. 

Зауважила, що відповідно до рішення Миколаївського окружного 
адміністративного суду від 06.10.2020 року, яке Баштанська міська рада оскаржувала в 
апеляційному порядку, зобов’язано міську раду прийняти рішення про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
ведення фермерського господарства. 
    Тобто, суди першої та апеляційної інстанції знехтували наявністю містобудівної 
документації - генерального плану, плану зонування, проекту землеустрою щодо 
встановлення меж населеного пункту, затверджених у встановленому законом порядку та 
мають юридичну силу документа. 
      Баштанська міська рада як орган місцевого самоврядування діє на підставі, в межах 
повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. 



      Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада 
працює сесійно та приймає рішення колегіально на пленарних засіданнях. 
 
Проведено голосування:  
Підсумки голосування:  
«ЗА» - 0, «ПРОТИ» - 16, «УТРИМАЛИСЬ» -6, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» -0 

ВИРІШИЛИ:      (рішення не прийнято) 

 

32. СЛУХАЛИ:  
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) в натурі меж земельних ділянок.  

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

 

Депутат міської ради Зінаїда ЧЕРНОВА заявила про конфлікт інтересів. Участі в 
обговоренні та прийнятті рішення вона не братиме.   
 
Проведено голосування:  
Підсумки голосування:  
«ЗА» - 21, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» -1 

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 30 додається) 
 

33. СЛУХАЛИ:  
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 
земельної ділянки. 

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

 

Головуючий на сесії міський голова Олександр БЕРЕГОВИЙ, проінформував, що 
в   ході  обговорення  на  засіданнях   постійних   комісій  депутатами було запропоновано   

доповнення проекту рішення пунктом наступного змісту: 
 
-  Винести на розгляд комісії з визначення та відшкодування збитків власникам 

землі та землекористувачам питання щодо відшкодування недоотриманих коштів 
за три останніх роки фактичного використання земельної ділянки для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва. 

 
Голосування за проект рішення за основу: 
Підсумки голосування:  
«ЗА» - 21, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» -1 

 

Голосування за поправку: 
Підсумки голосування:  
«ЗА» - 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -1, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» -1 

 

Голосування за проект рішення в цілому:  
Підсумки голосування:  
«ЗА» - 21, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -1, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» -0 

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 31  додається) 
 

 



34. СЛУХАЛИ:  
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо            встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)    для   ведення   
фермерського  господарства   громадянину  Марусенку М.Ф. 

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

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

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 32  додається) 
 

35. СЛУХАЛИ:  
Про прийняття земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної 
власності у комунальну власність Баштанської об’єднаної територіальної громади. 

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

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

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 33  додається) 
 

36. СЛУХАЛИ:  
Про дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо надання земельної ділянки у 
власність для ведення садівництва. 

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

 

Головуючий на сесії міський голова Олександр БЕРЕГОВИЙ, проінформував, що 
в ході обговорення на засіданнях постійних комісій  депутатами було запропоновано  
з метою всебічного розгляду питання запросити до участі у сесії заявників та власників 
об'єктів, до яких прилягають дані  земельні ділянки для надання роз'яснень. 
 Заявники до участі у сесії міської ради не з'явились.  
 

ВИСТУПИЛИ: 
Володимир ЄЛАНЦЕВ, представник ТОВ ВО «Каскад», який проінформував депутатів, 
що у власності установи, яку він представляє перебуває приміщення по вул..Промислова, 
13-б. Зауважив, що у разі надання дозволів заявникам на розробку проєктів землеустрою 
щодо надання земельної ділянки у власність для ведення садівництва,  то це обмежить 
доступ до приміщень. Запропонував перенести земельні ділянки на іншу територію. 
  

В ході обговорення та врахування всіх наданих пропозицій депутатами було 
запропоновано внести поправку до проекту рішення та доповнити його пунктом 
наступного змісту: «Забезпечити вільний доступ до земельної ділянки за адресою: 
м.Баштанка, вул. Промислова,13». 
  

Голосування за проект рішення за основу: 
Підсумки голосування:  
«ЗА» - 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -2, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» -1 

 

 



Голосування за поправку: 
Підсумки голосування:  
«ЗА» - 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -3, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» -0 

 

Голосування за проект рішення в цілому:  
Підсумки голосування:  
«ЗА» - 20, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -2, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» -0 

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 34  додається) 
  

37. СЛУХАЛИ:  
Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду. 

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

 

Депутат міської ради Володимир СУХАРЬ заявив про конфлікт інтересів. Участі в 
обговоренні та прийнятті рішення він не братиме.   
 
Проведено голосування:  
Підсумки голосування:  
«ЗА» - 21, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» -0 

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 35  додається) 
 

38. СЛУХАЛИ:  
Про дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо надання земельної ділянки в 
оренду для сінокосіння та випасання худоби. 

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

 
Головуючий на сесії міський голова Олександр БЕРЕГОВИЙ, проінформував, що 

в ході обговорення на засіданнях постійних комісій  депутатами було доручено 
запросити до участі у сесії міської ради старосту Плющівського старостинського округу 
Віктора ПРОКОПЧУКА з метою надання роз'яснень щодо утримання худоби заявником.  
 

ВИСТУПИЛИ: 
Віктор ПРОКОПЧУК, староста Плющівського старостинського округу, який надав для 
ознайомлення депутата довідку щодо обстеження домогосподарства на предмет 
утримання худоби. Під час обстеження ним було виявлено відсутність худоби у 
домоволодінні. 
 

Проведено голосування:  
Підсумки голосування:  
«ЗА» - 2, «ПРОТИ» - 12, «УТРИМАЛИСЬ» -7, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» -1 

ВИРІШИЛИ:      (рішення не прийнято) 
 
39. СЛУХАЛИ:  
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) в натурі меж земельної ділянки для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва. 



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

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

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 36  додається) 
 

40. СЛУХАЛИ:  
Про дозвіл  на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду під городництво. 

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

 
Головуючий на сесії міський голова Олександр БЕРЕГОВИЙ, проінформував, що 

в ході обговорення на засіданнях постійних комісій  та у зв'язку з відсутністю в 
документах, наданих заявниками в пунктах 2,3,4 рішення актів депутата про обстеження 
земельних ділянок, депутатами було доручено до сесії доопрацювати дане питання. 

В разі відсутності актів обстеження запропоновано внести до проекту рішення 
поправку та виключити пункти 2,3,4 з проекту рішення,  направити на доопрацювання та 
надання повного пакету документів. 
 
Головуючий на сесії міський голова поставив на голосування: 
 

Голосування за проект рішення за основу: 
Підсумки голосування:  
«ЗА» - 21, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -1, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» -0 

 

Голосування за поправку: 
Підсумки голосування:  
«ЗА» - 21, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -1, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» -0 

 

Голосування за проект рішення в цілому:  
Підсумки голосування:  
«ЗА» - 22, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» -0 

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 37  додається) 
 

41. СЛУХАЛИ:  
Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
продажу права оренди на земельних торгах у формі аукціону в межах Баштанської 
територіальної громади. 

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

  

Головуючий на сесії міський голова Олександр БЕРЕГОВИЙ, проінформував, що 
в ході обговорення на засіданнях постійних комісій депутатами було доручено на сесії 
міської ради проінформувати про можливі наслідки прийняття даного рішення в частині 
пункту 5  щодо затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  
площею 42,6147 га, у зв'язку з наявністю судової справи про оскарження рішення міської 
ради щодо внесення даної земельної ділянки до Переліку земельних ділянок для продажу 
прав оренди на них на земельних торгах.  



ВИСТУПИЛИ: 
Ольга СИТНІК, начальник юридичного відділу міської ради, яка проінформувала, що 
дійсно є ухвала суду про відкриття провадження про оскарження рішення міської ради 
щодо доповнення земельною ділянкою площею 42,6147 га переліку земельних ділянок 
для продажу прав оренди на них на земельних торгах.  Зауважила, що дана земельна 
ділянка перейшла у комунальну власність Баштанської територіальної громади без будь-

яких обтяжень. Тому вважає дії міської ради правомірними.  
 

 В ході обговорення депутатами було доручено начальник відділу з питань 
земельних відносин та охорони навколишнього середовища по земельній ділянці 
сільськогосподарського призначення площею 94,8644 га кадастровий номер 
4820685900:01:000:0656, яка по рішенню суду була вилучена з користування ГО СВК 
«Степовичка», скласти акт обстеження використання земельної ділянки ти винести на 
розгляд комісії по добровільному відшкодуванню збитків.  
 

Проведено голосування:  
Підсумки голосування:  
«ЗА» - 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -3, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» -0 

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 38  додається) 
 

42. СЛУХАЛИ:  
Про доповнення та виключення з переліку земельних ділянок для продажу прав 
оренди на них на земельних торгах. 

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

 
Головуючий на сесії міський голова Олександр БЕРЕГОВИЙ, проінформував, що 

в ході обговорення на засіданнях постійних комісій  та у зв'язку з надходженням 
додаткового звернення депутатами було погоджено внесення поправки до проекту 
рішення та доповнення пункту 1 проекту рішення наступною земельною ділянкою: 

 

  в межах 
Баштанської 
міської ради 

20,000 Для товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

4820610000:05:000:0400  

 

 
Головуючий на сесії міський голова поставив на голосування: 
 

Голосування за проект рішення за основу: 
Підсумки голосування:  
«ЗА» - 22, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» -0 

 

Голосування за поправку: 
Підсумки голосування:  
«ЗА» - 20, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -1, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» -2 

 

Голосування за проект рішення в цілому:  
Підсумки голосування:  
«ЗА» - 21, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» -1 

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 39  додається) 
 



43. СЛУХАЛИ:  
Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки. 

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

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

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 40  додається) 
 

44. СЛУХАЛИ:  
Про надання дозволу на укладання договору оренди землі. 

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

 

Головуючий на сесії міський голова Олександр БЕРЕГОВИЙ, проінформував, що 
в ході обговорення на засіданнях постійних комісій  та у зв'язку з надходженням 
додаткових звернень громадян депутатами було запропоновано запросити заявника Юрія 
ДОМАШОВА на засідання погоджувальної ради та сесію міської ради з метою надання 
роз'яснень.  
 Враховуючи той факт, що порозуміння із заявником щодо земельної ділянки, яка 
знаходиться по вул. Семена Бойченка, 77 не було досягнуто домовленості щодо зміни її 
цільового призначення, міський голова поставив на голосування проект рішення без змін 
та поправок. 

 

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

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 41  додається) 
  

45. СЛУХАЛИ:  
Про внесення змін до рішення міської ради від 04 лютого 2021 року №37 «Про дозвіл 
на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність». 

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

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

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 42 додається) 
 

46. СЛУХАЛИ:  
Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки. 

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

 

Депутат міської ради Володимир ОНИЩУК заявив про виникнення в нього  
конфлікту інтересів у звязку з розглядом даного проекту рішення. 

 

Головуючий на сесії міський голова Олександр БЕРЕГОВИЙ, проінформував, що 
в ході обговорення на засіданнях постійних комісій  депутатами було запропоновано 



внести зміни до проекту рішення. Доопрацьований варіант рішення надано депутатам в 
роздатковому матеріалі.   
 

Окрім цього, доповідач проінформував щодо неможливості встановлення  
додатковою угодою декількох орендних ставок для однієї  земельної ділянки за заявою 
гр.Сіпович А.Я.. 

У зв'язку з чим депутати запропонували внести поправку до проекту рішення та 
виключити підпункт 3 пункту 1 проекту рішення,  а також направити обґрунтовану 

відповідь заявниці. 
 

Голосування за проект рішення за основу: 
Підсумки голосування:  
«ЗА» - 21, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» -1 

 

Голосування за поправку: 
Підсумки голосування:  
«ЗА» - 17, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» -5 

 

Голосування за проект рішення в цілому:  
Підсумки голосування:  
«ЗА» - 21, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» -1 

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 43 додається) 
 

47. СЛУХАЛИ:  
Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства учасникам 
бойових дій. 

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

 
Головуючий на сесії міський голова Олександр БЕРЕГОВИЙ, проінформував, що 

в ході обговорення на засіданнях постійних комісій та у зв'язку з надходженням 
додаткових звернень громадян депутатами було запропоновано внести поправки до 
проекту рішення та доповнити його  пунктами наступного змісту: 

 

-  Дозволити НІЯЗОВУ Рустаму Володимировичу розробку проєкту 
землеустрою щодо відведення  земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства площею до 2,0 га, в межах  Пісківського старостинського 
округу, Баштанського району, Миколаївської області; 
-   Дозволити НОВИЦЬКОМУ Сергію Васильовичу розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення  земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства площею до 2,0 га, в межах  Пісківського старостинського 
округу, Баштанського району, Миколаївської області; 
-   Дозволити ТОКМАН Максиму Олександровичу розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення  земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства площею до 2,0 га, в межах  Пісківського старостинського 
округу, Баштанського району, Миколаївської області. 

 

Голосування за проект рішення за основу: 
Підсумки голосування:  
«ЗА» - 22, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» -0 



 

Голосування за поправку: 
Підсумки голосування:  
«ЗА» - 21, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» -1 

 

Голосування за проект рішення в цілому:  
Підсумки голосування:  
«ЗА» - 21, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» -1 

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 44  додається) 
 

48. СЛУХАЛИ:  

Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства. 

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

 
Головуючий на сесії міський голова Олександр БЕРЕГОВИЙ, проінформував, що 

в ході обговорення на засіданнях постійних комісій депутатами було запропоновано 
внести поправку до проекту рішення, а саме: пункт рішення викласти в такій редакції: 
- Дозволити РИБАЧЕНКУ Володимиру Федоровичу розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення  земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства площею до 2,0 га, в межах  Бштанської міської ради. 
 
Голосування за проект рішення за основу: 
Підсумки голосування:  
«ЗА» - 21, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» -1 

 

Голосування за поправку: 
Підсумки голосування:  
«ЗА» - 17, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -3, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» -2 

 

Голосування за проект рішення в цілому:  
Підсумки голосування:  
«ЗА» - 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -1, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» -0 

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 45  додається) 
 

49. СЛУХАЛИ:  
Про відмову в наданні дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства. 

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

 
Головуючий на сесії міський голова Олександр БЕРЕГОВИЙ, проінформував, що 

в ході обговорення на засіданнях постійних комісій та у зв'язку з надходженням 
додаткових заяв громадян депутатами було запропоновано внести зміни до проекту 
рішення. Доопрацьований варіант рішення надано депутатам в роздатковому матеріалі.   
 
Голосування за проект рішення в цілому:  
Підсумки голосування:  
«ЗА» - 10, «ПРОТИ» - 3, «УТРИМАЛИСЬ» -6, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» -3 

 



 В ході повторного обговорення проекту рішення депутати запропонували 
поставити проект рішення повторно на голосування, у зв'язку з тим, що міська рада 
зобов'язана розглянути всі звернення та прийняти рішення по суті. 
 

Головуючий на сесії міський голова Олександр БЕРЕГОВИЙ поставив проект 
рішення повторно на голосування.  
Голосування за проект рішення в цілому:  
Підсумки голосування:  
«ЗА» - 17, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -1, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» -4 

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 46  додається) 
 

50. СЛУХАЛИ:  
Про внесення змін до рішення міської ради від 04 березня 2021 року № 47 «Про 
надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства». 

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  № 47  додається) 
 

51. СЛУХАЛИ:  
Про дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду. 

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

 

Депутат міської ради Володимир СУХАРЬ заявив про конфлікт інтересів. Участі в 
обговоренні та прийнятті рішення він не братиме.   

 

Головуючий на сесії міський голова Олександр БЕРЕГОВИЙ, проінформував, що 
в ході обговорення на засіданнях постійних комісій  депутатами було запропоновано 
доповнити пункти 2, 4  проекту рішення словами наступного змісту: «З правом викупу». 

 

Окрім того, запропоновано у пунктах 6, 7 проекту рішення внести зміни та     
відмовити в наданні дозволу ТОВ ВО «КАСКАД» на виготовлення проєкту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки в оренду терміном на 49 років по вул. Героїв 
Небесної сотні, 80-а м. Баштанка, та по вул. Героїв Небесної сотні, 80-Б м. Баштанка, 
Баштанського району, Миколаївської області.  

Внесення даної поправки обумовлено ти, що виконкомом міської ради не було 
прийнято рішення про з міну адреси даних об'єктів.  
 
Голосування за проект рішення за основу: 
Підсумки голосування:  
«ЗА» - 20, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» -2 

 

Голосування за поправку: 
Підсумки голосування:  

«ЗА» - 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» -2 

 



Голосування за проект рішення в цілому:  
Підсумки голосування:  
«ЗА» - 20, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» -2 

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 48  додається) 
 

52. СЛУХАЛИ:  
Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення садівництва. 

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

 

Депутат міської ради Зінаїда ЧЕРНОВА заявила про конфлікт інтересів. Участі в 
обговоренні та прийнятті рішення вона не братиме.   
 

Міський  голова Олександр БЕРЕГОВИЙ проінформував, що до міської ради 
надійшло звернення депутата міської ради Олександра БАБІНА, в якому він просить 
доповнити проект рішення пунктом наступного змісту: 
 

-  Затвердити проєкт землеустрою ЦЮПІ Павлу Михайловичу щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення садівництва площею 0,1005 
га, кадастровий номер 4820610100:04:033:0015 із земель комунальної власності по 
вул. Українській, 75, м. Баштанка та передати вищезазначену земельну ділянку у 
власність. 

 
Голосування за проект рішення за основу: 
Підсумки голосування:  
«ЗА» - 20, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» -1 

 

Голосування за поправку: 
Підсумки голосування:  
«ЗА» - 20, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» -1 

 

Голосування за проект рішення в цілому:  
Підсумки голосування:  
«ЗА» - 20, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» -2 

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 49  додається) 
 

53. СЛУХАЛИ:  
Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність. 

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

 

Головуючий на сесії міський голова Олександр БЕРЕГОВИЙ, проінформував, що 
в ході обговорення на засіданнях постійних комісій  та у зв'язку з надходженням 
додаткових звернень громадян депутатами було погоджено доповнення проекту рішення 
пунктом наступного змісту: 
 

- Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
ГОЛУБУ Вадиму Анатолійовичу загальною площею 0,0023 га,  кадастровий номер 
4820610100:01:058:0015, для будівництва та обслуговування індивідуального 



гаражу в місті Баштанка по вул. Миколи Василенка, 2а/10, Баштанської міської 
ради Баштанського району Миколаївської області  і передати вищезазначену 
земельну ділянку в приватну власність. 

-   Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
КОСТЮКУ Віталію Васильовичу загальною площею 0,0025 га,  кадастровий номер 
4820610100:01:038:0051, для будівництва та обслуговування індивідуального 
гаражу в місті Баштанка по вул. Полтавська,3а/16, Баштанської міської ради 
Баштанського району Миколаївської області  і передати вищезазначену земельну 
ділянку в приватну власність. 

 
Голосування за проект рішення за основу: 
Підсумки голосування:  
«ЗА» - 22, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» -0 

 

Голосування за поправку: 
Підсумки голосування:  
«ЗА» - 21, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» -1 

 

Голосування за проект рішення в цілому:  
Підсумки голосування:  
«ЗА» - 22, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» -0 

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 50  додається) 
 

54. СЛУХАЛИ:  
Про дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою. 

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

 

Депутат міської  ради Петро ЖИГАЛКІН повідомив про виникнення в нього 
конфлікту інтересів у зв'язку з розглядом даного проекту рішення.  

 

Головуючий на сесії міський голова Олександр БЕРЕГОВИЙ, проінформував, що 
в ході обговорення на засіданнях постійних комісій та у зв'язку з надходженням 
додаткових звернень громадян депутатами було погоджено доповнення проекту рішення 
пунктами наступного змісту: 
- Дозволити розробку технічної  документації із землеустрою на право  власності на  

земельну ділянку ДЕРИЛО Надії Іванівні – до 0,1000 га по вул. Миколи Аркаса, 58, 
м. Баштанка. 

 
Голосування за проект рішення за основу: 
Підсумки голосування:  
«ЗА» - 20, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» -2 

 

Голосування за поправку: 
Підсумки голосування:  
«ЗА» - 20, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» -2 

 

Голосування за проект рішення в цілому:  
Підсумки голосування:  
«ЗА» - 21, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» -1 

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 51  додається) 



55. СЛУХАЛИ:  
Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства учасникам бойових дій. 

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

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

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 52  додається) 
 

56. СЛУХАЛИ:  
Про відмову в затвердженні проєкту землеустрою щодо відведення  земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства.  

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

 
Депутат міської ради Олександр ГОРБЕНКО заявив про конфлікт інтересів. Участі 

в обговоренні та прийнятті рішення він не братиме.   
 

Головуючий на сесії міський голова Олександр БЕРЕГОВИЙ, проінформував, що 
в ході обговорення на засіданнях постійних комісій депутатами було запропоновано  

направити до правоохоронних органів лист щодо дотримання Закону України «Про 
звернення громадян» в Баштанській міській раді.  
 

Проведено голосування:  
Підсумки голосування:  
«ЗА» - 4, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» -14, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» -2 

ВИРІШИЛИ:      (рішення не прийнято) 

 

57. СЛУХАЛИ:  
Про внесення змін до рішення міської ради від 30 вересня 2020 року №27 «Про 
дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду». 

Доповідав: Іван БУБЛИК, начальник відділу з питань земельних 

відносин та охорони навколишнього середовища 

 

 В ході обговорення проекту рішення депутатами було запропоновано виключити 
даний проект рішення з порядку денного сесії міської ради та направити на 
доопрацювання.  
 

Проведено голосування за пропозицію щодо виключення проекту рішення з порядку 
денного сесії міської ради:  

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

 

ВИРІШИЛИ:      (виключити проект рішення «Про внесення змін до рішення міської 
ради від 30 вересня 2020 року №27 «Про дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в оренду» з порядку денного сесії міської ради та 
направити на доопрацювання) 

 



58. СЛУХАЛИ:  
Про дозвіл на розробку проєкту землеустрою по відведенню земельної ділянки в 
постійне користування. 

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

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

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 53  додається) 
 

59. СЛУХАЛИ:  
Про визначення Державного підприємства «Агенція місцевих доріг Миколаївської 
області» замовником робіт, пов’язаних з проведенням капітального ремонту вулиць 
і доріг комунальної власності на території Баштанської територіальної громади. 
 

Доповідав: Юрій  ВЕЛИКОРОД, начальник відділу з питань житлово-

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

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

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 54  додається) 
 

60. СЛУХАЛИ:  
Про депутатський запит депутата міської ради Віталія ГРИЦЮКА щодо проведення 
обліку землі під електричними мережами, розрахунку орендної плати та проекту 
відповідного договору.  

Доповідав: Віталій ГРИЦЮК, депутат міської ради 

       В ході обговорення депутатського запиту депутатами було запропоновано підтримати 
депутатський запит депутата міської ради Віталія ГРИЦЮКА щодо проведення обліку 

землі під електричними мережами, розрахунку орендної плати та проекту відповідного 
договору. 
       Окрім того, запропоновано доручити відділу з питань з питань земельних відносин та 
охорони навколишнього середовища, відділу з питань житлово-комунального 
господарства, благоустрою, будівництва, розвитку інфраструктури та комунальної 
власності розробити розпорядження міського голови щодо створення робочої групи з 
вивчення питання проведення обліку землі під електричними мережами, розрахунку 
орендної плати та проекту відповідного договору із залученням депутатів міської ради, 
фахівців та працівників виконавчого апарату міської ради. 
 

Проведено голосування за підтримку депутатського запиту:  

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

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 55  додається) 
 
 
 
 



61. СЛУХАЛИ:  
Про депутатський запит депутата міської ради Ганни ЗЮЗЬКО щодо внесення змін 
до міської комплексної Програми соціального захисту населення «Турбота» на 
період до 2021 року. 

Доповідав: Ганна ЗЮЗЬКО, депутат міської ради 

В ході обговорення депутатського запиту депутатами було запропоновано 
підтримати депутатський запит депутата міської ради Ганни ЗЮЗЬКО щодо внесення 
змін до міської комплексної Програми соціального захисту населення «Турбота» на 
період до 2021 року. 

Також, запропоновано доручити відділу з соціальних питань підготувати та 
винести на розгляд планової сесії міської ради проєкт рішення щодо внесення змін до 
міської Комплексної програми соціального захисту населення «Турбота» на період до 
2021 року в частині надання одноразової матеріальної допомоги батькам померлих  
учасників бойових дій та осіб, що брали безпосередню участь в антитерористичній 
операції, зокрема Олексієнко Т.В. та  Акрамовій Г.М. з нагоди відзначення Дня 
Захисника України. 

 

Проведено голосування за підтримку депутатського запиту:  
Підсумки голосування:  
«ЗА» - 22, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 56  додається) 
 

62. СЛУХАЛИ:  
Про депутатський запит депутата міської ради Олександра ГОРБЕНКА про розгляд 
звернень щодо надання земельних ділянок для ведення особистого селянського 
господарства. 

Доповідав: Олександр ГОРБЕНКО, депутат міської ради 

         

В ході обговорення депутатами було запропоновано підтримати депутатський 
запит депутата міської ради Олександра ГОРБЕНКА про розгляд звернень щодо надання 
земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства. 
       Окрім того, запропоновано доручити відділу з питань земельних відносин та охорони 
навколишнього середовища вивчити питання про надання дозволів на розробку проектів 
землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок для ведення особистого 
селянського господарства на ім'я засновників дитячих будинків сімейного типу 
Єрмолових та Плотнік, підготувати та винести на розгляд планової сесії міської ради 
відповідний проєкт рішення. 
 

Проведено голосування за підтримку депутатського запиту:  
Підсумки голосування:  
«ЗА» - 22, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 57  додається) 
 

 

Головуючий на сесії міський голова Олександр БЕРЕГОВИЙ, проінформував, 
що проекти рішень порядку денного   восьмої  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                                   

 

 

 

 


