
    

 
 

 

 

 

 

 

 

БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

П Р О Т О К О Л 

СПІЛЬНЕ  ЗАСІДАННЯ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ   
З ПИТАНЬ ПЛАНУВАННЯ, БЮДЖЕТУ, ФІНАНСІВ, ЕКОНОМІКИ, 

ІНВЕСТИЦІЙ ТА РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ; З ПИТАНЬ 
АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ, ЗЕМЕЛЬНИХ 

 РЕСУРСІВ, БЛАГОУСТРОЮ ТА ЕКОЛОГІЇ  
 

від «30» листопада  2021 р. м. Баштанка Час  проведення:  09.00 год. 
  Місце проведення: зал засідань       

міської ради                  

                                                                    .           

 Всього членів комісій - 14 

 Присутні  - 9 

 

1. Віктор МАЙДАНОВ 

2. Юрій БЕНЮХ 

3. Ганна ЗЮЗЬКО 

4. Віктор ЛЕХ 

5. Петро ЖИГАЛКІН 

6. Валерій НАЗАРОВ 

7. Володимир СУХАРЬ 

8. Володимир ЯЩЕНКО  
9. Лідія ЗАБОЛОТНЯ.  
 

 Головував на спільному засіданні постійних комісій – Віктор МАЙДАНОВ, 

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

У спільному засіданні постійних комісій взяли участь:  

- Олександр БЕРЕГОВИЙ, міський голова; 
- Інна ГОМЕРСЬКА, секретар міської ради; 
- Віталій ГРИЦЮК, депутат міської ради; 
- Зінаїда ЧЕРНОВА, депутат міської ради; 
- Тетяна ГРИНЕНКО, депутат міської ради; 
- Світлана ЄВДОЩЕНКО, заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради;  
- Олександр КОПТЄВ, начальник відділу освіти, молоді та спорту; 
- Ірина ЛАШКО, головний економіст КНП «ЦПМСД»; 
- Наталія СКОП, головний економіст КНП «Баштанська багатопрофільна 

лікарня»; 
- Юлія ГЛАДКА, начальник відділу організаційно-кадрової роботи та контрою; 



    

 

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

- Іван БУБЛИК, начальник відділу з питань земельних відносин та охорони 
навколишнього середовища; 

- Працівники виконавчого апарату міської ради. 
 

     Спільне засідання комісії відкрив Віктор МАЙДАНОВ, голова постійної комісії 
міської ради з питань планування, бюджету, фінансів, економіки, інвестицій та 
регуляторної політики, який повідомив, що на спільному засіданні присутні 9 членів  
постійних комісій міської ради. Згідно з регламентом міської ради спільне засідання 
вважається правомочним. Віктор Володимирович  поставив на голосування порядок 
денний спільного засідання комісій.  
 

Проведено голосування. 
Підсумки голосування:   
«ЗА» - одноголосно       

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 
 

1. Про затвердження Цільової програми захисту населення і територій від 
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру Баштанської 
територіальної громади на 2022-2025 роки. 

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

2. Про затвердження Програми розвитку та фінансової підтримки 
Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико–
санітарної допомоги» Баштанської міської ради Миколаївської області» на 
2021-2023 роки. 

 

 

 

3. Про внесення змін до Програми підтримки та розвитку вторинної 
(стаціонарної) медичної допомоги на території Баштанської ТГ на період 2021-

2023 років, затвердженої рішенням міської ради від 29 квітня 2021 року №1. 
Інформує: Алла БАРСЕГЯН, директор КНП «Багатопрофільна 

лікарня Баштанського району 

4. Про затвердження змін до фінансового плану комунального 
некомерційного підприємства «Баштанська багатопрофільна лікарня» 
Баштанської міської ради Миколаївської області на 2021 рік. 

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

5. Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного 
підприємства «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської 
ради Миколаївської області на 2022 рік. 

Інформує: Оксана ШПАРУК, директор  КНП «Центр первинної медико-

санітарної допомоги Баштанської міської ради» 



    

 

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

6. Про затвердження Комплексної програми захисту прав дітей Баштанської 
міської ради «Дитинство» на 2022-2023 роки. 

 

 

7. 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 

8. Про затвердження Програми розвитку освіти Баштанської міської ради на 
2022-2024 роки. 

9. Про хід виконання Програми розвитку фізичної культури і спорту 
Баштанської міської ради на 2019-2023 роки. 

10. Про хід виконання Програми соціально економічного розвитку 
Баштанської об’єднаної територіальної громади на 2020 - 2022 роки 
затвердженої рішенням міської ради від 23 грудня 2019 року №2 та внесення 
змін і доповнень до неї. 

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

11. Про очікуване виконання основних показників соціально-економічного 
розвитку Баштанської міської територіальної громади за 2021 рік та 
затвердження прогнозних показників соціально - економічного розвитку 
Баштанської міської територіальної громади на 2022-2024 роки. 

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

12. Про вступ до місцевої асоціації органів місцевого самоврядування «Рада 
громад». 

 

13. Про затвердження статуту та штатного розпису комунальної установи 
Баштанський міський інклюзивно – ресурсний центр Баштанської міської ради 
Баштанського району Миколаївської області» в нових редакціях. 

14. Про надання дозволу на списання основних засобів та інших необоротних 
матеріальних активів. 

Інформує: Наталія ГОРДІЄНКО, начальник служби у справах дітей  

Інформує: Олександр КОПТЄВ, начальник відділу освіти, молоді та 
спорту  

Інформує: Олександр КОПТЄВ, начальник відділу освіти, молоді та 
спорту  

          Інформує: Інна ГОМЕРСЬКА, секретар міської ради  

         Інформує: Олена ГОРДІЄНКО, директор  КУ «Баштанський 
міський інклюзивно – ресурсний центр» 



    

 

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

15. Про внесення змін до договору оренди нерухомого майна, що належить до 
комунальної власності територіальної громади Баштанської міської ради від 09 
серпня 2021 року № 7/415. 

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

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

відносин та охорони навколишнього середовища 

18. Про дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо зміни цільового 
призначення земельної ділянки. 

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

19. Про дозвіл 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 

20. Про дозвіл 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 

21. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність в розмірі земельної частки (паю) для ведення фермерського 
господарства. 

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

22. Про затвердження ринкової вартості та продаж земельної ділянки. 
Інформує: Іван БУБЛИК, начальник відділу з питань земельних 

відносин та охорони навколишнього середовища 

23. Про надання дозволу на розробку проекту із землеустрою щодо надання 
земельної ділянки у власність. 

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

24. Про затвердження технічної документації щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства. 

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

Інформує: Юрій  ВЕЛИКОРОД, начальник відділу з питань житлово-

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



    

 

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

25. Про затвердження 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 

26. Про дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в оренду для городництва. 

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

27. Про внесення змін до рішення міської ради від 9 вересня 2021 року №36 
«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 

28. Про затвердження технічної документації по встановленню (відновленню) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачі в оренду земельної 
ділянки. 

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

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

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

30. Про припинення права власності (користування) земельною ділянкою. 
Інформує: Іван БУБЛИК, начальник відділу з питань земельних 

відносин та охорони навколишнього середовища 

31. 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 

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

відносин та охорони навколишнього середовища 

33. 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 

34. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в постійне користування. 

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

35. Про внесення змін до рішення міської ради від 22 липня 2021 року №41 
«Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 



    

 

власність в розмірі земельної частки (паю) для ведення фермерського 
господарства». 

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

36. Про доповнення 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 

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

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

38. Про внесення змін до рішення Баштанської міської ради від 11 листопада 
2021 року №29 «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 

39. Про дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо надання земельної 
ділянки в оренду. 

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

 

1. СЛУХАЛИ: 
Про затвердження Цільової програми захисту населення і територій від 
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру Баштанської 
територіальної громади на 2022-2025 роки. 

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

Проведено голосування за проект рішення 

Підсумки голосування:  підтримано одноголосно  
ВИРІШИЛИ:  (висновок № 1 додається) 
 

2. СЛУХАЛИ: 
Про затвердження Програми розвитку та фінансової підтримки Комунального 
некомерційного підприємства «Центр первинної медико–санітарної допомоги» 
Баштанської міської ради Миколаївської області» на 2021-2023 роки. 

 

 

 

Проведено голосування за проект рішення 

Підсумки голосування:  підтримано одноголосно  
ВИРІШИЛИ:  (висновок № 2 додається) 
 

 

 

Доповідала: Оксана ШПАРУК, директор  КНП «Центр первинної 
медико-санітарної допомоги Баштанської міської ради» 



    

 

3. СЛУХАЛИ: 
Про внесення змін до Програми підтримки та розвитку вторинної 
(стаціонарної) медичної допомоги на території Баштанської ТГ на період 2021-

2023 років, затвердженої рішенням міської ради від 29 квітня 2021 року №1. 
Доповідала: Алла БАРСЕГЯН, директор КНП «Багатопрофільна 

лікарня Баштанського району 

Проведено голосування за проект рішення 

Підсумки голосування:  підтримано одноголосно  
ВИРІШИЛИ:  (висновок № 3 додається) 
 

4. СЛУХАЛИ: 
Про затвердження змін до фінансового плану комунального некомерційного 
підприємства «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської 
ради Миколаївської області на 2021 рік. 

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

 

Проведено голосування за проект рішення 

Підсумки голосування:  підтримано одноголосно  
ВИРІШИЛИ:  (висновок № 4 додається) 
 

5. СЛУХАЛИ: 
Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного 
підприємства «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської 
ради Миколаївської області на 2022 рік. 

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

Проведено голосування за проект рішення 

Підсумки голосування:  підтримано одноголосно  
ВИРІШИЛИ:  (висновок №5 додається) 
 

6. СЛУХАЛИ: 
Про затвердження Комплексної програми захисту прав дітей Баштанської 
міської ради «Дитинство» на 2022-2023 роки. 

 

 

Проведено голосування за проект рішення 

Підсумки голосування:  підтримано одноголосно  
ВИРІШИЛИ:  (висновок № 6 додається) 
 

7. 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 за проект рішення 

Доповідала: Наталія ГОРДІЄНКО, начальник служби у справах дітей  



    

 

Підсумки голосування:  підтримано одноголосно  
ВИРІШИЛИ:  (висновок № 7 додається) 
 

8. СЛУХАЛИ: 
Про затвердження Програми розвитку освіти Баштанської міської ради на 2022-

2024 роки. 

Проведено голосування за проект рішення 

Підсумки голосування:  підтримано одноголосно  
ВИРІШИЛИ:  (висновок № 8 додається) 
 

9. СЛУХАЛИ: 
Про хід виконання Програми розвитку фізичної культури і спорту Баштанської 
міської ради на 2019-2023 роки. 

Проведено голосування за проект рішення 

Підсумки голосування:  підтримано одноголосно  
ВИРІШИЛИ:  (висновок № 9 додається) 
 

10. СЛУХАЛИ: 
Про хід виконання Програми соціально1економічного розвитку Баштанської 
об’єднаної територіальної громади на 2020 - 2022 роки затвердженої рішенням 
міської ради від 23 грудня 2019 року №2 та внесення змін і доповнень до неї. 

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

 

Проведено голосування за проект рішення 

Підсумки голосування:  підтримано одноголосно  
ВИРІШИЛИ:  (висновок № 10 додається) 
 

11. СЛУХАЛИ: 
Про очікуване виконання основних показників соціально-економічного 
розвитку Баштанської міської територіальної громади за 2021 рік та 
затвердження прогнозних показників соціально - економічного розвитку 
Баштанської міської територіальної громади на 2022-2024 роки. 

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

 

Проведено голосування за проект рішення 

Підсумки голосування:  підтримано одноголосно  
ВИРІШИЛИ:  (висновок № 11 додається) 
 

Доповідав: Олександр КОПТЄВ, начальник відділу освіти, молоді та 
спорту  

Доповідав: Олександр КОПТЄВ, начальник відділу освіти, молоді та 
спорту  



    

 

 

12. СЛУХАЛИ: 
Про вступ до місцевої асоціації органів місцевого самоврядування «Рада 
громад». 

Проведено голосування за проект рішення 

Підсумки голосування:  підтримано одноголосно  
ВИРІШИЛИ:  (висновок № 12 додається) 

 

13. СЛУХАЛИ: 
Про затвердження статуту та штатного розпису комунальної установи 
Баштанський міський інклюзивно – ресурсний центр Баштанської міської ради 
Баштанського району Миколаївської області» в нових редакціях. 

Проведено голосування за проект рішення 

Підсумки голосування:  підтримано одноголосно  
ВИРІШИЛИ:  (висновок № 13 додається) 

 

14. СЛУХАЛИ: 
Про надання дозволу на списання основних засобів та інших необоротних 
матеріальних активів. 

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

 

Проведено голосування за проект рішення 

Підсумки голосування:  підтримано одноголосно  
ВИРІШИЛИ:  (висновок № 14 додається) 
 

15. СЛУХАЛИ: 
Про внесення змін до договору оренди нерухомого майна, що належить до 
комунальної власності територіальної громади Баштанської міської ради від 09 
серпня 2021 року № 7/415. 

Проведено голосування за проект рішення 

Підсумки голосування:  підтримано одноголосно  
ВИРІШИЛИ:  (висновок № 15 додається) 

 

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

          Доповідала: Інна ГОМЕРСЬКА, секретар міської ради  

         Доповідала: Олена ГОРДІЄНКО, директор  КУ «Баштанський 
міський інклюзивно – ресурсний центр» 

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



    

 

Проведено голосування за проект рішення 

Підсумки голосування:  підтримано одноголосно  
ВИРІШИЛИ:  (висновок № 16 додається) 

 

17. СЛУХАЛИ: 
Про дострокове розірвання договору оренди землі.  

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

Проведено голосування за проект рішення 

Підсумки голосування:  підтримано одноголосно  
ВИРІШИЛИ:  (висновок № 17 додається) 
 

18. СЛУХАЛИ: 
Про дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо зміни цільового призначення 
земельної ділянки. 

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

 

В ході обговорення проекту рішення на спільному засіданні постійних комісій 
депутатами було погоджено внесення до проекту рішення наступних поправок: 
- Виключити з проекту рішення пункти 50, 51 про надання дозволу заявнику 

Дорошу Петру Івановичу на розробку проектів землеустрою у зв'язку з тим, що 
відсутня інформація про те, що вказані в заявах земельні ділянки є невитребуваними 
(нерозподіленими) частками (паями) та направити дані звернення на доопрацювання. 
- В пунктах 52, 53, 54, 55 проекту рішення щодо надання дозволу ГО «СВК 

«Веселка 1» на розробку проектів землеустрою виключити слова «(невитребуваного 
паю)»  у зв'язку з допущеною помилкою при підготовці проекту рішення. 
 

Проведено голосування за проект рішення 

Підсумки голосування:  підтримано одноголосно  
ВИРІШИЛИ:  (висновок № 18 додається) 
 

19. СЛУХАЛИ: 
Про дозвіл 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 

 

В ході обговорення проекту рішення на спільному засіданні постійних комісій 
депутатами було погоджено внесення до проекту рішення додаткових пунктів 
наступного змісту: 

Доповідав: Юрій  ВЕЛИКОРОД, начальник відділу з питань житлово-

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



    

 

- Дозволити ДОНЧЕНКУ Леоніду Олександровичу розробку проєкту 
землеустрою щодо відведення  земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства площею до 2,00 га, в межах  Явкинського старостинського 
округу, Баштанського району, Миколаївської області як учаснику бойових дій. 
- Дозволити ЛЮБАШЕВСЬКОМУ Василю Віталійовичу розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення  земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства площею до 2,00 га, в межах  Явкинського старостинського 
округу, Баштанського району, Миколаївської області як учаснику бойових дій. 
 

Проведено голосування за проект рішення 

Підсумки голосування:  підтримано одноголосно  
ВИРІШИЛИ:  (висновок № 19 додається) 
 

20. СЛУХАЛИ: 
Про дозвіл 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 

В ході обговорення проекту рішення на спільному засіданні постійних комісій 
депутати не дійшли згоди щодо його підтримки. Рекомендували винести проект 
рішення на сесію для прийняття остаточного рішення. Мова йде про земельну 
ділянку площею 0,7561 га, яка залишилась вільною в результаті розпаювання 
фермерського господарства. 

Проведено голосування за проект рішення 

Підсумки голосування:  підтримано одноголосно  
ВИРІШИЛИ:  (висновок № 20 додається) 
 

21. СЛУХАЛИ: 
Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність в розмірі земельної частки (паю) для ведення фермерського 
господарства. 

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

Проведено голосування за проект рішення 

Підсумки голосування:  підтримано одноголосно  
ВИРІШИЛИ:  (висновок № 21 додається) 
 

22. СЛУХАЛИ: 
Про затвердження ринкової вартості та продаж земельної ділянки. 

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

В ході обговорення проекту рішення на спільному засіданні постійних комісій 
депутати не дійшли згоди щодо його підтримки. Рекомендували винести проект 
рішення на сесію для прийняття остаточного рішення 



    

 

Було запропоновано розробити проект рішення щодо зонування території міста 
та застосування єдиного підходу до встановлення вартості земельних ділянок з 
метою їх продажу.  

Проведено голосування за проект рішення 

Підсумки голосування:  підтримано одноголосно  
ВИРІШИЛИ:  (висновок № 22 додається) 
 

23. СЛУХАЛИ: 
Про надання дозволу на розробку проекту із землеустрою щодо надання 
земельної ділянки у власність. 

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

Проведено голосування за проект рішення 

Підсумки голосування:  підтримано одноголосно  
ВИРІШИЛИ:  (висновок № 23 додається) 
 

24. СЛУХАЛИ: 
Про затвердження технічної документації щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства. 

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

В ході обговорення проекту рішення на спільному засіданні постійних комісій 
депутатами було погоджено внесення до проекту рішення додаткових пунктів 
наступного змісту:  

-  Затвердити ПОЛЯКОВУ Миколі Леонідовичу технічну документацію із 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства площею 1,0000 га, кадастровий номер 
4820684600:01:000:0066, в межах Пісківського старостинського округу, 
Баштанського району, Миколаївської області та передати дану земельну ділянку 
йому у власність. 

1) Припинити право постійного користування землею відповідно до державного 
акта серії MK №1626 виданого від 28 листопада 1997 року. 

- Затвердити ЮРЧИК Галині Михайлівні технічну документацію із землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства площею 0,9400 га, кадастровий номер 4820685900:02:000:0030, в межах 
Христофорівського старостинського округу, Баштанського району, Миколаївської 
області та передати дану земельну ділянку їй у власність. 

1) Припинити право постійного користування землею відповідно до державного 
акта серії IV №007398 виданого від 28 грудня 2001 року. 
Проведено голосування за проект рішення 

Підсумки голосування:  підтримано одноголосно  
ВИРІШИЛИ:  (висновок № 24 додається) 
 



    

 

25. СЛУХАЛИ: 
Про затвердження 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 

В ході обговорення проекту рішення депутати рекомендували поставити на 
голосування проект рішення частинами, виділивши звернення громадян, які 
розробили документацію за рішенням міської ради і окремо тих, хто розробляв 
документацію за дозволами Держгеокадастру та райдержадміністрації, а саме: 
- окремо поставити на голосування пункти 1-10 (за дозволами, наданими 

міською радою, Станіслав Мельничук, Владислав Сокол, Валерій Павленко, Тетяна 
Сокол, Денис Маринич, Макси Маринич, Сергій Зубаненко, Сергій Панкевич, Олена 
Польщина, Олександр Марченко) 
-  окремо поставити на голосування пункти 11-16 (за дозволами 

Держгеокадастру, Андрій Бавикін, Максим Бавикін, Ігорь Єгоров, Оксана Єгорова, 
Максим Калягін, Ганна Болдусєва) 

Проведено голосування за проект рішення 

Підсумки голосування:  підтримано одноголосно  
ВИРІШИЛИ:  (висновок № 25 додається) 
 

26. СЛУХАЛИ: 
Про дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в оренду для городництва. 

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

Проведено голосування за проект рішення 

Підсумки голосування:  підтримано одноголосно  
ВИРІШИЛИ:  (висновок № 26 додається) 
 

27. СЛУХАЛИ: 
Про внесення змін до рішення міської ради від 9 вересня 2021 року №36 «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 

Проведено голосування за проект рішення 

Підсумки голосування:  підтримано одноголосно  
ВИРІШИЛИ:  (висновок № 27 додається) 
 

28. СЛУХАЛИ: 
Про затвердження технічної документації по встановленню (відновленню) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачі в оренду земельної 
ділянки. 



    

 

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

В ході обговорення проекту рішення на спільному засіданні постійних комісій 
депутати не дійшли згоди щодо його підтримки. Рекомендували винести проект 
рішення на сесію для прийняття остаточного рішення. Мова йшла про домовленість 
щодо перенесення барельєфу (за зверненнями Гусєвих Олександра і Володимира). 

Проведено голосування за проект рішення 

Підсумки голосування:  підтримано одноголосно  
ВИРІШИЛИ:  (висновок № 28 додається) 
 

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

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

Проведено голосування за проект рішення 

Підсумки голосування:  підтримано одноголосно  
ВИРІШИЛИ:  (висновок № 29 додається) 
 

30. СЛУХАЛИ: 
Про припинення права власності (користування) земельною ділянкою. 

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

Проведено голосування за проект рішення 

Підсумки голосування:  підтримано одноголосно  
ВИРІШИЛИ:  (висновок № 30 додається) 
 

31. 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 

В ході обговорення проекту рішення на спільному засіданні постійних комісій 
депутатами було погоджено внесення до проекту рішення поправок та доповнення 
його пунктами наступного змісту : 

- Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення в натурі 
(на місцевості) меж земельної ділянки МІШЕНІНУ Віктору Миколайовичу 
загальною площею 0,1211 га, кадастровий номер 4820680500:05:021:0002, для 
будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських споруд по вул. 
Командовського, 100, с. Добре, Баштанський район, Миколаївська область, і 
передати вищезазначену земельну ділянку йому в приватну власність; 

- Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення в натурі 
(на місцевості) меж земельної ділянки РЯБОВІЙ Ользі Миколаївні загальною 
площею 0,1000 га, кадастровий номер 4820610100:01:017:0001, для будівництва та 



    

 

обслуговування житлового будинку та господарських споруд по вул. Вишнева, 26, м. 
Баштанка, Баштанський район, Миколаївська область, і передати вищезазначену 
земельну ділянку їй в приватну власність. 
 

Проведено голосування за проект рішення 

Підсумки голосування:  підтримано одноголосно  
ВИРІШИЛИ:  (висновок № 31 додається) 
 

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

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

Проведено голосування за проект рішення 

Підсумки голосування:  підтримано одноголосно  
ВИРІШИЛИ:  (висновок № 32 додається) 
 

33. 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 

В ході обговорення проекту рішення на спільному засіданні постійних комісій 
депутатами було погоджено внесення до проекту рішення поправок та доповнення 
його пунктами наступного змісту : 

- Відмовити МЕЛЬНИКУ Віталію Валерійовичу в частині надання дозволу на 
розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
ведення особистого селянського господарства площею до 2,00 га, у зв’язку з 
наданням дозволу на дану земельну ділянку учаснику бойових дій. 
- Відмовити ДОЛЖКУ Сергію Миколайовичу в частині надання дозволу на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
ведення особистого селянського господарства площею до 2,00 га, у зв’язку з 
наданням дозволу на дану земельну ділянку учаснику бойових дій. 
 

Проведено голосування за проект рішення 

Підсумки голосування:  підтримано одноголосно  
ВИРІШИЛИ:  (висновок № 33 додається) 
 

34. СЛУХАЛИ: 
Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
постійне користування. 

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

Проведено голосування за проект рішення 

Підсумки голосування:  підтримано одноголосно  
ВИРІШИЛИ:  (висновок № 34 додається) 



    

 

 

35. СЛУХАЛИ: 
Про внесення змін до рішення міської ради від 22 липня 2021 року №41 «Про 
затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність в розмірі земельної частки (паю) для ведення фермерського 
господарства». 

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

Проведено голосування за проект рішення 

Підсумки голосування:  підтримано одноголосно  
ВИРІШИЛИ:  (висновок № 35 додається) 
 

36. СЛУХАЛИ: 
Про доповнення 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 

В ході обговорення проекту рішення на спільному засіданні постійних комісій 
депутати не дійшли згоди щодо його підтримки. Рекомендували доручити головному 
архітектору ТГ підготувати висновок щодо можливості включення земельних 
ділянок до переліку на торги та можливості передачі їх в оренду.  

Окрім того, запропонували ставити на голосування даний проект рішення 
частинами.  

Відповідно до інформації, наданої головним архітектором ТГ, земельна 
ділянка в м. Баштанка, об'їзна Н-11 площею 0,5 га  відноситься до зони ІН-1 (тобто 
зона об'єктів електромережі) і не може бути використана для розміщення 
автозаправної станції.  

Проведено голосування за проект рішення 

Підсумки голосування:  підтримано одноголосно  
ВИРІШИЛИ:  (висновок № 36 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 

 

В ході обговорення депутати не дійшли згоди щодо підтримки даного проекту  
рішення, рекомендували винести його на розгляд сесії міської ради для прийняття 
остаточного рішення.  

 

Проведено голосування за проект рішення 

Підсумки голосування:  підтримано одноголосно  
ВИРІШИЛИ:  (висновок № 37 додається) 
 



    

 

38. СЛУХАЛИ: 
Про внесення змін до рішення Баштанської міської ради від 11 листопада 2021 
року №29 «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 

Проведено голосування за проект рішення 

Підсумки голосування:  підтримано одноголосно  
ВИРІШИЛИ:  (висновок № 38 додається) 

 

39. СЛУХАЛИ: 
Про дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо надання земельної ділянки в 
оренду. 

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

Проведено голосування за проект рішення 

Підсумки голосування:  підтримано одноголосно  
ВИРІШИЛИ:  (висновок № 39 додається) 

 

 

 

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

 

  

 

 

 

 

Віктор МАЙДАНОВ 

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

  

 

 

Петро ЖИГАЛКІН  
 

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

  

 

 

 

Ганна ЗЮЗЬКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

  

 

 

 
БАШТАНСЬКА  МІСЬКА РАДА  

БАШТАНСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
СПІЛЬНЕ  ЗАСІДАННЯ  

ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ З ПИТАНЬ  
 ПЛАНУВАННЯ, БЮДЖЕТУ, ФІНАНСІВ, ЕКОНОМІКИ, ІНВЕСТИЦІЙ 
ТА РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ; З ПИТАНЬ АГРОПРОМИСЛОВОГО 

КОМПЛЕКСУ, ЗЕМЕЛЬНИХ  РЕСУРСІВ, БЛАГОУСТРОЮ  
ТА ЕКОЛОГІЇ  

 

В И С Н О В О К 

  
 

від «30»  листопада  2021 року                Баштанка                                  №  1 

 

Про затвердження Цільової програми 
захисту населення і територій від 
надзвичайних ситуацій техногенного 
та природного характеру Баштанської 
територіальної громади на 2022-2025 

роки 

 

 

        Заслухавши інформацію про затвердження Цільової програми захисту населення 
і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру 
Баштанської територіальної громади на 2022-2025 роки, врахувавши пропозиції 
членів постійних комісій, постійні комісії міської ради 

ВИРІШИЛИ: 

 

1. Інформацію про затвердження Цільової програми захисту населення і 
територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру 
Баштанської територіальної громади на 2022-2025 роки, прийняти  до відома. 

 

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

 

Головуючий на спільному засіданні 
постійних комісй 

  

Віктор МАЙДАНОВ 

 

Голова постійної комісії   
  

Петро ЖИГАЛКІН  
 

Секретар спільного засідання постійних 
комісій 

  

Ганна ЗЮЗЬКО 

 

 

 



    

  

 

 

 
БАШТАНСЬКА  МІСЬКА РАДА  

БАШТАНСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
СПІЛЬНЕ  ЗАСІДАННЯ  

ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ З ПИТАНЬ  
 ПЛАНУВАННЯ, БЮДЖЕТУ, ФІНАНСІВ, ЕКОНОМІКИ, ІНВЕСТИЦІЙ 
ТА РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ; З ПИТАНЬ АГРОПРОМИСЛОВОГО 

КОМПЛЕКСУ, ЗЕМЕЛЬНИХ  РЕСУРСІВ, БЛАГОУСТРОЮ  
ТА ЕКОЛОГІЇ  

 

В И С Н О В О К 

  
 

від «30»  листопада  2021 року                Баштанка                                  №  2 

 

 

Про затвердження Програми розвитку та 
фінансової підтримки Комунального 
некомерційного підприємства «Центр 
первинної медико–санітарної допомоги» 
Баштанської міської ради Миколаївської 
області» на 2021-2023 роки 

 

            Заслухавши інформацію про затвердження Програми розвитку та фінансової 
підтримки Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико–
санітарної допомоги» Баштанської міської ради Миколаївської області» на 2021-2023 

роки, врахувавши пропозиції членів постійних комісій, постійні комісії міської ради 

ВИРІШИЛИ: 

 

1. Інформацію  про затвердження Програми розвитку та фінансової підтримки 
Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико–санітарної 
допомоги» Баштанської міської ради Миколаївської області» на 2021-2023 роки, 

прийняти  до відома. 
 

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

Головуючий на спільному засіданні 
постійних комісй 

  

Віктор МАЙДАНОВ 

 

Голова постійної комісії   
  

Петро ЖИГАЛКІН  
 

Секретар спільного засідання постійних 
комісій 

  

Ганна ЗЮЗЬКО 

 

             

 



    

  

 

 

 
БАШТАНСЬКА  МІСЬКА РАДА  

БАШТАНСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
СПІЛЬНЕ  ЗАСІДАННЯ  

ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ З ПИТАНЬ  
 ПЛАНУВАННЯ, БЮДЖЕТУ, ФІНАНСІВ, ЕКОНОМІКИ, ІНВЕСТИЦІЙ 
ТА РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ; З ПИТАНЬ АГРОПРОМИСЛОВОГО 

КОМПЛЕКСУ, ЗЕМЕЛЬНИХ  РЕСУРСІВ, БЛАГОУСТРОЮ  
ТА ЕКОЛОГІЇ  

 

В И С Н О В О К 

  
 

від «30»  листопада  2021 року             Баштанка                                  №  3 

 

Про внесення змін до Програми 
підтримки та розвитку вторинної 
(стаціонарної) медичної допомоги на 
території Баштанської ТГ на період 
2021-2023 років, затвердженої 
рішенням міської ради від 29 квітня 
2021 року №1 

 

            Заслухавши інформацію про внесення змін до Програми підтримки та 
розвитку вторинної (стаціонарної) медичної допомоги на території Баштанської ТГ 
на період 2021-2023 років, затвердженої рішенням міської ради від 29 квітня 2021 
року №1, врахувавши пропозиції членів постійних комісій, постійні комісії міської 
ради,  
ВИРІШИЛИ: 
 

1. Інформацію про внесення змін до Програми підтримки та розвитку 
вторинної (стаціонарної) медичної допомоги на території Баштанської ТГ на період 
2021-2023 років, затвердженої рішенням міської ради від 29 квітня 2021 року №1, 

прийняти  до відома. 
 

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

Головуючий на спільному засіданні 
постійних комісй 

  

Віктор МАЙДАНОВ 

 

Голова постійної комісії   
  

Петро ЖИГАЛКІН  
 

Секретар спільного засідання постійних 
комісій 

  

Ганна ЗЮЗЬКО 

 

 



    

  

 

 

 
БАШТАНСЬКА  МІСЬКА РАДА  

БАШТАНСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
СПІЛЬНЕ  ЗАСІДАННЯ  

ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ З ПИТАНЬ  
 ПЛАНУВАННЯ, БЮДЖЕТУ, ФІНАНСІВ, ЕКОНОМІКИ, ІНВЕСТИЦІЙ 
ТА РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ; З ПИТАНЬ АГРОПРОМИСЛОВОГО 

КОМПЛЕКСУ, ЗЕМЕЛЬНИХ  РЕСУРСІВ, БЛАГОУСТРОЮ  
ТА ЕКОЛОГІЇ  

 

В И С Н О В О К 

  
 

від «30»  листопада  2021 року                Баштанка                                  №  4 

 

Про затвердження змін до фінансового 
плану комунального некомерційного 
підприємства «Баштанська 
багатопрофільна лікарня» Баштанської 
міської ради Миколаївської області на 
2021 рік 

 

 

            Заслухавши інформацію про затвердження змін до фінансового плану 
комунального некомерційного підприємства «Баштанська багатопрофільна лікарня» 
Баштанської міської ради Миколаївської області на 2021 рік, врахувавши пропозиції 
членів постійних комісій, постійні комісії міської ради 

ВИРІШИЛИ: 
 

1. Інформацію про затвердження змін до фінансового плану комунального 
некомерційного підприємства «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської 
міської ради Миколаївської області на 2021 рік, прийняти  до відома. 

 

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

 

Головуючий на спільному засіданні 
постійних комісй 

  

Віктор МАЙДАНОВ 

 

Голова постійної комісії   
  

Петро ЖИГАЛКІН  
 

Секретар спільного засідання постійних 
комісій 

  

Ганна ЗЮЗЬКО 

 

 

 

 



    

  

 

 

 
БАШТАНСЬКА  МІСЬКА РАДА  

БАШТАНСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
СПІЛЬНЕ  ЗАСІДАННЯ  

ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ З ПИТАНЬ  
 ПЛАНУВАННЯ, БЮДЖЕТУ, ФІНАНСІВ, ЕКОНОМІКИ, ІНВЕСТИЦІЙ 
ТА РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ; З ПИТАНЬ АГРОПРОМИСЛОВОГО 

КОМПЛЕКСУ, ЗЕМЕЛЬНИХ  РЕСУРСІВ, БЛАГОУСТРОЮ  
ТА ЕКОЛОГІЇ  

 

В И С Н О В О К 

  
 

від «30»  листопада  2021 року                Баштанка                                  №  5 

 

Про затвердження фінансового плану 
комунального некомерційного 
підприємства «Баштанська 
багатопрофільна лікарня» 
Баштанської міської ради 
Миколаївської області на 2022 рік 

 

            Заслухавши інформацію про затвердження фінансового плану 
комунального некомерційного підприємства «Баштанська багатопрофільна 
лікарня» Баштанської міської ради Миколаївської області на 2022 рік, врахувавши 

пропозиції членів постійних комісій, постійні комісії міської ради 

ВИРІШИЛИ: 
 

1. Інформацію про затвердження фінансового плану комунального 
некомерційного підприємства «Баштанська багатопрофільна лікарня» 
Баштанської міської ради Миколаївської області на 2022 рік, прийняти  до відома. 

 

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

 

Головуючий на спільному засіданні 
постійних комісй 

  

Віктор МАЙДАНОВ 

 

Голова постійної комісії   
  

Петро ЖИГАЛКІН  
 

Секретар спільного засідання постійних 
комісій 

  

Ганна ЗЮЗЬКО 

 

 

 

 



    

  

 

 

 
БАШТАНСЬКА  МІСЬКА РАДА  

БАШТАНСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
СПІЛЬНЕ  ЗАСІДАННЯ  

ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ З ПИТАНЬ  
 ПЛАНУВАННЯ, БЮДЖЕТУ, ФІНАНСІВ, ЕКОНОМІКИ, ІНВЕСТИЦІЙ 
ТА РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ; З ПИТАНЬ АГРОПРОМИСЛОВОГО 

КОМПЛЕКСУ, ЗЕМЕЛЬНИХ  РЕСУРСІВ, БЛАГОУСТРОЮ  
ТА ЕКОЛОГІЇ  

 

В И С Н О В О К 

  
 

від «30»  листопада  2021 року                Баштанка                                  №  6 

 

Про затвердження Комплексної 
програми захисту прав дітей 
Баштанської міської ради 
«Дитинство» на 2022-2023 роки 

 

 

            Заслухавши інформацію про затвердження Комплексної програми захисту 
прав дітей Баштанської міської ради «Дитинство» на 2022-2023 роки, врахувавши 

пропозиції членів постійних комісій, постійні комісії міської ради 

ВИРІШИЛИ: 

 

1. Інформацію  про затвердження Комплексної програми захисту прав дітей 
Баштанської міської ради «Дитинство» на 2022-2023 роки, прийняти  до відома. 

 

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

 

 

Головуючий на спільному засіданні 
постійних комісй 

  

Віктор МАЙДАНОВ 

 

Голова постійної комісії   
  

Петро ЖИГАЛКІН  
 

Секретар спільного засідання постійних 
комісій 

  

Ганна ЗЮЗЬКО 

 

 

 

 

 

 



    

  

 

 

 
БАШТАНСЬКА  МІСЬКА РАДА  

БАШТАНСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
СПІЛЬНЕ  ЗАСІДАННЯ  

ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ З ПИТАНЬ  
 ПЛАНУВАННЯ, БЮДЖЕТУ, ФІНАНСІВ, ЕКОНОМІКИ, ІНВЕСТИЦІЙ 
ТА РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ; З ПИТАНЬ АГРОПРОМИСЛОВОГО 

КОМПЛЕКСУ, ЗЕМЕЛЬНИХ  РЕСУРСІВ, БЛАГОУСТРОЮ  
ТА ЕКОЛОГІЇ  

 

В И С Н О В О К 

  
 

від «30»  листопада  2021 року                Баштанка                                  №  7 

 

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 

 

            Заслухавши інформацію 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, врахувавши пропозиції членів 
постійних комісій, постійні комісії міської ради 

ВИРІШИЛИ: 

 

1. Інформацію  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, прийняти  до відома. 

 

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

 

Головуючий на спільному засіданні 
постійних комісй 

  

Віктор МАЙДАНОВ 

 

Голова постійної комісії   
  

Петро ЖИГАЛКІН  
 

Секретар спільного засідання постійних 
комісій 

  

Ганна ЗЮЗЬКО 

 

 

 

 



    

  

 

 

 
БАШТАНСЬКА  МІСЬКА РАДА  

БАШТАНСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
СПІЛЬНЕ  ЗАСІДАННЯ  

ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ З ПИТАНЬ  
 ПЛАНУВАННЯ, БЮДЖЕТУ, ФІНАНСІВ, ЕКОНОМІКИ, ІНВЕСТИЦІЙ 
ТА РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ; З ПИТАНЬ АГРОПРОМИСЛОВОГО 

КОМПЛЕКСУ, ЗЕМЕЛЬНИХ  РЕСУРСІВ, БЛАГОУСТРОЮ  
ТА ЕКОЛОГІЇ  

 

В И С Н О В О К 

  
 

від «30»  листопада  2021 року                Баштанка                                  №  8 

 

Про затвердження Програми 
розвитку освіти Баштанської міської 
ради на 2022-2024 роки 

 

 

            Заслухавши інформацію про затвердження Програми розвитку освіти 
Баштанської міської ради на 2022-2024 роки, врахувавши пропозиції членів 
постійних комісій, постійні комісії міської ради 

ВИРІШИЛИ: 

 

1. Інформацію  про затвердження Програми розвитку освіти Баштанської 
міської ради на 2022-2024 роки, прийняти  до відома. 

 

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

 

Головуючий на спільному засіданні 
постійних комісй 

  

Віктор МАЙДАНОВ 

 

Голова постійної комісії   
  

Петро ЖИГАЛКІН  
 

Секретар спільного засідання постійних 
комісій 

  

Ганна ЗЮЗЬКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

  

 

 

 
БАШТАНСЬКА  МІСЬКА РАДА  

БАШТАНСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
СПІЛЬНЕ  ЗАСІДАННЯ  

ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ З ПИТАНЬ  
 ПЛАНУВАННЯ, БЮДЖЕТУ, ФІНАНСІВ, ЕКОНОМІКИ, ІНВЕСТИЦІЙ 
ТА РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ; З ПИТАНЬ АГРОПРОМИСЛОВОГО 

КОМПЛЕКСУ, ЗЕМЕЛЬНИХ  РЕСУРСІВ, БЛАГОУСТРОЮ  
ТА ЕКОЛОГІЇ  

 

В И С Н О В О К 

  
 

від «30»  листопада  2021 року                Баштанка                                  №  9 

 

Про хід виконання Програми розвитку 
фізичної культури і спорту 
Баштанської міської ради на 2019-2025 

роки 

 

 

            Заслухавши інформацію про хід виконання Програми розвитку фізичної 
культури і спорту Баштанської міської ради на 2019-2025 роки, врахувавши 
пропозиції членів постійних комісій, постійні комісії міської ради 

ВИРІШИЛИ: 

 

1. Інформацію  про хід виконання Програми розвитку фізичної культури і 
спорту Баштанської міської ради на 2019-2025 роки, прийняти  до відома. 

 

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

 

Головуючий на спільному засіданні 
постійних комісй 

  

Віктор МАЙДАНОВ 

 

Голова постійної комісії   
  

Петро ЖИГАЛКІН  
 

Секретар спільного засідання постійних 
комісій 

  

Ганна ЗЮЗЬКО 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

  

 

 

 
БАШТАНСЬКА  МІСЬКА РАДА  

БАШТАНСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
СПІЛЬНЕ  ЗАСІДАННЯ  

ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ З ПИТАНЬ  
 ПЛАНУВАННЯ, БЮДЖЕТУ, ФІНАНСІВ, ЕКОНОМІКИ, ІНВЕСТИЦІЙ 
ТА РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ; З ПИТАНЬ АГРОПРОМИСЛОВОГО 

КОМПЛЕКСУ, ЗЕМЕЛЬНИХ  РЕСУРСІВ, БЛАГОУСТРОЮ  
ТА ЕКОЛОГІЇ  

 

В И С Н О В О К 

  
 

від «30»  листопада  2021 року               Баштанка                                  №  10 

 

Про хід виконання Програми 
соціально-економічного розвитку 
Баштанської об’єднаної територіальної 
громади на 2020 - 2022 роки 
затвердженої рішенням міської ради 
від 23 грудня 2019 року №2 та 
внесення змін і доповнень до неї 

 

            Заслухавши інформацію про хід виконання Програми соціально - 

економічного розвитку Баштанської об’єднаної територіальної громади на 2020 - 

2022 роки затвердженої рішенням міської ради від 23 грудня 2019 року №2 та 
внесення змін і доповнень до неї, врахувавши пропозиції членів постійних комісій, 
постійні комісії міської ради 

ВИРІШИЛИ: 

 

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

 

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

Головуючий на спільному засіданні 
постійних комісй 

  

Віктор МАЙДАНОВ 

 

Голова постійної комісії   
  

Петро ЖИГАЛКІН  
 

Секретар спільного засідання постійних 
комісій 

  

Ганна ЗЮЗЬКО 

 

 



    

  

 

 

 
БАШТАНСЬКА  МІСЬКА РАДА  

БАШТАНСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
СПІЛЬНЕ  ЗАСІДАННЯ  

ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ З ПИТАНЬ  
 ПЛАНУВАННЯ, БЮДЖЕТУ, ФІНАНСІВ, ЕКОНОМІКИ, ІНВЕСТИЦІЙ 
ТА РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ; З ПИТАНЬ АГРОПРОМИСЛОВОГО 

КОМПЛЕКСУ, ЗЕМЕЛЬНИХ  РЕСУРСІВ, БЛАГОУСТРОЮ  
ТА ЕКОЛОГІЇ  

 

В И С Н О В О К 

  
 

від «30»  листопада  2021 року                Баштанка                                  №  11 

 

Про очікуване виконання основних 
показників соціально-економічного 
розвитку Баштанської міської 
територіальної громади за 2021 рік та 
затвердження прогнозних показників 
соціально - економічного розвитку 
Баштанської міської територіальної 
громади на 2022-2024 роки 

 

            Заслухавши інформацію про очікуване виконання основних показників 
соціально-економічного розвитку Баштанської міської територіальної громади за 
2021 рік та затвердження прогнозних показників соціально - економічного розвитку 
Баштанської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, врахувавши 
пропозиції членів постійних комісій, постійні комісії міської ради 

ВИРІШИЛИ: 
 

1. Інформацію про очікуване виконання основних показників соціально-

економічного розвитку Баштанської міської територіальної громади за 2021 рік та 
затвердження прогнозних показників соціально - економічного розвитку 
Баштанської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, прийняти  до відома. 

 

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

Головуючий на спільному засіданні 
постійних комісй 

  

Віктор МАЙДАНОВ 

 

Голова постійної комісії   
  

Петро ЖИГАЛКІН  
 

Секретар спільного засідання постійних 
комісій 

  

Ганна ЗЮЗЬКО 

 

 



    

  

 

 

 
БАШТАНСЬКА  МІСЬКА РАДА  

БАШТАНСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
СПІЛЬНЕ  ЗАСІДАННЯ  

ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ З ПИТАНЬ  
 ПЛАНУВАННЯ, БЮДЖЕТУ, ФІНАНСІВ, ЕКОНОМІКИ, ІНВЕСТИЦІЙ 
ТА РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ; З ПИТАНЬ АГРОПРОМИСЛОВОГО 

КОМПЛЕКСУ, ЗЕМЕЛЬНИХ  РЕСУРСІВ, БЛАГОУСТРОЮ  
ТА ЕКОЛОГІЇ  

 

В И С Н О В О К 

  
 

від «30»  листопада  2021 року                Баштанка                                  №  12 

 

Про вступ до місцевої асоціації 
органів місцевого самоврядування 
«Рада громад» 

 

 

          Заслухавши інформацію про вступ до місцевої асоціації органів місцевого 
самоврядування «Рада громад», врахувавши пропозиції членів постійних комісій, 
постійні комісії міської ради 

ВИРІШИЛИ: 

 

1. Інформацію  про вступ до місцевої асоціації органів місцевого 
самоврядування «Рада громад», прийняти  до відома. 

 

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

   

Головуючий на спільному засіданні 
постійних комісй 

  

Віктор МАЙДАНОВ 

 

Голова постійної комісії   
  

Петро ЖИГАЛКІН  
 

Секретар спільного засідання постійних 
комісій 

  

Ганна ЗЮЗЬКО 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

  

 

 

 
БАШТАНСЬКА  МІСЬКА РАДА  

БАШТАНСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
СПІЛЬНЕ  ЗАСІДАННЯ  

ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ З ПИТАНЬ  
 ПЛАНУВАННЯ, БЮДЖЕТУ, ФІНАНСІВ, ЕКОНОМІКИ, ІНВЕСТИЦІЙ 
ТА РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ; З ПИТАНЬ АГРОПРОМИСЛОВОГО 

КОМПЛЕКСУ, ЗЕМЕЛЬНИХ  РЕСУРСІВ, БЛАГОУСТРОЮ  
ТА ЕКОЛОГІЇ  

 

В И С Н О В О К 

  
 

від «30»  листопада  2021 року                Баштанка                                  №  13 

 

Про затвердження статуту та штатного 
розпису комунальної установи 
Баштанський міський інклюзивно – 

ресурсний центр Баштанської міської 
ради Баштанського району 
Миколаївської області» в нових 
редакціях 

 

            Заслухавши інформацію про затвердження статуту та штатного розпису 
комунальної установи Баштанський міський інклюзивно – ресурсний центр 
Баштанської міської ради Баштанського району Миколаївської області» в нових 
редакціях, врахувавши пропозиції членів постійних комісій, постійні комісії міської 
ради 

ВИРІШИЛИ: 

 

1. Інформацію  про затвердження статуту та штатного розпису комунальної 
установи Баштанський міський інклюзивно – ресурсний центр Баштанської міської 
ради Баштанського району Миколаївської області» в нових редакціях, прийняти  до 
відома. 

 

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

 

Головуючий на спільному засіданні 
постійних комісй 

  

Віктор МАЙДАНОВ 

 

Голова постійної комісії   
  

Петро ЖИГАЛКІН  
 

Секретар спільного засідання постійних 
комісій 

  

Ганна ЗЮЗЬКО 

 

 



    

  

 

 

 
БАШТАНСЬКА  МІСЬКА РАДА  

БАШТАНСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
СПІЛЬНЕ  ЗАСІДАННЯ  

ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ З ПИТАНЬ  
 ПЛАНУВАННЯ, БЮДЖЕТУ, ФІНАНСІВ, ЕКОНОМІКИ, ІНВЕСТИЦІЙ 
ТА РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ; З ПИТАНЬ АГРОПРОМИСЛОВОГО 

КОМПЛЕКСУ, ЗЕМЕЛЬНИХ  РЕСУРСІВ, БЛАГОУСТРОЮ  
ТА ЕКОЛОГІЇ  

 

В И С Н О В О К 

  
 

від «30»  листопада  2021 року                Баштанка                                  №  14 

 

 

Про надання дозволу на списання 
основних засобів та інших 
необоротних матеріальних активів 

 

 

            Заслухавши інформацію про надання дозволу на списання основних засобів та 
інших необоротних матеріальних активів, врахувавши пропозиції членів постійних 
комісій, постійні комісії міської ради 

ВИРІШИЛИ: 

 

1. Інформацію  про надання дозволу на списання основних засобів та інших 
необоротних матеріальних активів, прийняти  до відома. 

 

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

 

Головуючий на спільному засіданні 
постійних комісй 

  

Віктор МАЙДАНОВ 

 

Голова постійної комісії   
  

Петро ЖИГАЛКІН  
 

Секретар спільного засідання постійних 
комісій 

  

Ганна ЗЮЗЬКО 

 

 

 

 

 

 

 



    

  

 

 

 
БАШТАНСЬКА  МІСЬКА РАДА  

БАШТАНСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
СПІЛЬНЕ  ЗАСІДАННЯ  

ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ З ПИТАНЬ  
 ПЛАНУВАННЯ, БЮДЖЕТУ, ФІНАНСІВ, ЕКОНОМІКИ, ІНВЕСТИЦІЙ 
ТА РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ; З ПИТАНЬ АГРОПРОМИСЛОВОГО 

КОМПЛЕКСУ, ЗЕМЕЛЬНИХ  РЕСУРСІВ, БЛАГОУСТРОЮ  
ТА ЕКОЛОГІЇ  

 

В И С Н О В О К 

  
 

від «30»  листопада  2021 року                Баштанка                                  №  15 

 

Про внесення змін до договору оренди 
нерухомого майна, що належить до 
комунальної власності територіальної 
громади Баштанської міської ради від 
09 серпня 2021 року № 7/415 

 

 

         Заслухавши інформацію про внесення змін до договору оренди нерухомого 
майна, що належить до комунальної власності територіальної громади Баштанської 
міської ради від 09 серпня 2021 року № 7/415, врахувавши пропозиції членів 
постійних комісій, постійні комісії міської ради 

ВИРІШИЛИ: 

 

1. Інформацію  про внесення змін до договору оренди нерухомого майна, що 
належить до комунальної власності територіальної громади Баштанської міської 
ради від 09 серпня 2021 року № 7/415, прийняти  до відома. 

 

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

 

Головуючий на спільному засіданні 
постійних комісй 

  

Віктор МАЙДАНОВ 

 

Голова постійної комісії   
  

Петро ЖИГАЛКІН  
 

Секретар спільного засідання постійних 
комісій 

  

Ганна ЗЮЗЬКО 

 

 

 

 

 



    

  

 

 

 
БАШТАНСЬКА  МІСЬКА РАДА  

БАШТАНСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
СПІЛЬНЕ  ЗАСІДАННЯ  

ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ З ПИТАНЬ  
 ПЛАНУВАННЯ, БЮДЖЕТУ, ФІНАНСІВ, ЕКОНОМІКИ, ІНВЕСТИЦІЙ 
ТА РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ; З ПИТАНЬ АГРОПРОМИСЛОВОГО 

КОМПЛЕКСУ, ЗЕМЕЛЬНИХ  РЕСУРСІВ, БЛАГОУСТРОЮ  
ТА ЕКОЛОГІЇ  

 

В И С Н О В О К 

  
 

від «30»  листопада  2021 року                Баштанка                                  №  16 

 

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

 

 

            Заслухавши інформацію про оренду об’єктів нерухомого майна комунальної 
власності територіальної громади Баштанської міської ради, врахувавши пропозиції 
членів постійних комісій, постійні комісії міської ради 

ВИРІШИЛИ: 

 

1. Інформацію  про оренду об’єктів нерухомого майна комунальної власності 
територіальної громади Баштанської міської ради, прийняти  до відома. 

 

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

 

Головуючий на спільному засіданні 
постійних комісй 

  

Віктор МАЙДАНОВ 

 

Голова постійної комісії   
  

Петро ЖИГАЛКІН  
 

Секретар спільного засідання постійних 
комісій 

  

Ганна ЗЮЗЬКО 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

  

 

 

 
БАШТАНСЬКА  МІСЬКА РАДА  

БАШТАНСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
СПІЛЬНЕ  ЗАСІДАННЯ  

ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ З ПИТАНЬ  
 ПЛАНУВАННЯ, БЮДЖЕТУ, ФІНАНСІВ, ЕКОНОМІКИ, ІНВЕСТИЦІЙ 
ТА РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ; З ПИТАНЬ АГРОПРОМИСЛОВОГО 

КОМПЛЕКСУ, ЗЕМЕЛЬНИХ  РЕСУРСІВ, БЛАГОУСТРОЮ  
ТА ЕКОЛОГІЇ  

 

В И С Н О В О К 

  
 

від «30»  листопада  2021 року                Баштанка                                  №  18 

 

Про дозвіл на розробку проєкту 
землеустрою щодо зміни цільового 
призначення земельної ділянки 

 

 

            Заслухавши інформацію про дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо 
зміни цільового призначення земельної ділянки, врахувавши пропозиції членів 
постійних комісій, постійні комісії міської ради 

ВИРІШИЛИ: 

 

1. Інформацію  про дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо зміни 
цільового призначення земельної ділянки, прийняти  до відома. 

2. Рекомендувати внести до проекту рішення наступні поправки: 

- Виключити з проекту рішення пункти 50, 51 про надання дозволу заявнику 
Дорошу Петру Івановичу на розробку проектів землеустрою у зв'язку з тим, що 
відсутня інформація про те, що вказані в заявах земельні ділянки є невитребуваними 
(нерозподіленими) частками (паями) та направити дані звернення на доопрацювання; 

- В пунктах 52, 53, 54, 55 проекту рішення щодо надання дозволу ГО «СВК 
«Веселка 1» на розробку проектів землеустрою виключити слова «(невитребуваного 
паю)»  у зв'язку з допущеною помилкою при підготовці проекту рішення. 

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

з урахуванням внесених рекомендацій. 

 

 

Головуючий на спільному засіданні 
постійних комісй 

  

Віктор МАЙДАНОВ 

 

Голова постійної комісії   
  

Петро ЖИГАЛКІН  
 

Секретар спільного засідання постійних 
комісій 

  

Ганна ЗЮЗЬКО 

 



    

  

 

 

 
БАШТАНСЬКА  МІСЬКА РАДА  

БАШТАНСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
СПІЛЬНЕ  ЗАСІДАННЯ  

ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ З ПИТАНЬ  
 ПЛАНУВАННЯ, БЮДЖЕТУ, ФІНАНСІВ, ЕКОНОМІКИ, ІНВЕСТИЦІЙ 
ТА РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ; З ПИТАНЬ АГРОПРОМИСЛОВОГО 

КОМПЛЕКСУ, ЗЕМЕЛЬНИХ  РЕСУРСІВ, БЛАГОУСТРОЮ  
ТА ЕКОЛОГІЇ  

 

В И С Н О В О К 

  
 

від «30»  листопада  2021 року            Баштанка                                  №  17 

 

Про дострокове розірвання договору 
оренди землі 

 

 

            Заслухавши інформацію про дострокове розірвання договору оренди землі, 
врахувавши пропозиції членів постійних комісій, постійні комісії міської ради 

ВИРІШИЛИ: 

 

1. Інформацію  про дострокове розірвання договору оренди землі, прийняти  до 
відома. 

 

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

 

 

Головуючий на спільному засіданні 
постійних комісй 

  

Віктор МАЙДАНОВ 

 

Голова постійної комісії   
  

Петро ЖИГАЛКІН  
 

Секретар спільного засідання постійних 
комісій 

  

Ганна ЗЮЗЬКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

  

 

 

 
БАШТАНСЬКА  МІСЬКА РАДА  

БАШТАНСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
СПІЛЬНЕ  ЗАСІДАННЯ  

ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ З ПИТАНЬ  
 ПЛАНУВАННЯ, БЮДЖЕТУ, ФІНАНСІВ, ЕКОНОМІКИ, ІНВЕСТИЦІЙ 
ТА РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ; З ПИТАНЬ АГРОПРОМИСЛОВОГО 

КОМПЛЕКСУ, ЗЕМЕЛЬНИХ  РЕСУРСІВ, БЛАГОУСТРОЮ  
ТА ЕКОЛОГІЇ  

 

В И С Н О В О К 
 

від «30»  листопада  2021 року                Баштанка                                  №  19 

 

Про дозвіл на розробку проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства 
учасникам бойових дій 

 

            Заслухавши інформацію  про дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства учасникам бойових дій, врахувавши пропозиції членів постійних комісій, 
постійні комісії міської ради 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію  про дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
учасникам бойових дій, прийняти  до відома. 

2. Рекомендувати внести до проекту рішення додаткові пункти наступного змісту: 
- Дозволити ДОНЧЕНКУ Леоніду Олександровичу розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення  земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства площею до 2,00 га, в межах  Явкинського старостинського округу, 
Баштанського району, Миколаївської області як учаснику бойових дій; 

- Дозволити ЛЮБАШЕВСЬКОМУ Василю Віталійовичу розробку проєкту 
землеустрою щодо відведення  земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства площею до 2,00 га, в межах  Явкинського старостинського 
округу, Баштанського району, Миколаївської області як учаснику бойових дій. 

3.  Рекомендувати дане питання розглянути та затвердити  на сесії міської ради з 
урахуванням внесених рекомендацій. 
   

Головуючий на спільному засіданні 
постійних комісй 

  

Віктор МАЙДАНОВ 

 

Голова постійної комісії   
  

Петро ЖИГАЛКІН  
 

Секретар спільного засідання постійних 
комісій 

  

Ганна ЗЮЗЬКО 

 

 



    

  

 

 

 
БАШТАНСЬКА  МІСЬКА РАДА  

БАШТАНСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
СПІЛЬНЕ  ЗАСІДАННЯ  

ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ З ПИТАНЬ  
 ПЛАНУВАННЯ, БЮДЖЕТУ, ФІНАНСІВ, ЕКОНОМІКИ, ІНВЕСТИЦІЙ 
ТА РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ; З ПИТАНЬ АГРОПРОМИСЛОВОГО 

КОМПЛЕКСУ, ЗЕМЕЛЬНИХ  РЕСУРСІВ, БЛАГОУСТРОЮ  
ТА ЕКОЛОГІЇ  

 

В И С Н О В О К 

  
 

від «30»  листопада  2021 року                Баштанка                                  №  20 

 

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

 

 

            Заслухавши інформацію про дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства, врахувавши пропозиції членів постійних комісій, постійні комісії 
міської ради 

ВИРІШИЛИ: 

 

1. Інформацію  про дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, 

прийняти  до відома. 
 

2.  Рекомендувати дане питання винести на розгляд чергової сесії міської ради 
для прийняття остаточного рішення. 
 

   

Головуючий на спільному засіданні 
постійних комісй 

  

Віктор МАЙДАНОВ 

 

Голова постійної комісії   
  

Петро ЖИГАЛКІН  
 

Секретар спільного засідання постійних 
комісій 

  

Ганна ЗЮЗЬКО 

                                             

 

 

 



    

  

 

 

 
БАШТАНСЬКА  МІСЬКА РАДА  

БАШТАНСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
СПІЛЬНЕ  ЗАСІДАННЯ  

ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ З ПИТАНЬ  
 ПЛАНУВАННЯ, БЮДЖЕТУ, ФІНАНСІВ, ЕКОНОМІКИ, ІНВЕСТИЦІЙ 
ТА РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ; З ПИТАНЬ АГРОПРОМИСЛОВОГО 

КОМПЛЕКСУ, ЗЕМЕЛЬНИХ  РЕСУРСІВ, БЛАГОУСТРОЮ  
ТА ЕКОЛОГІЇ  

 

В И С Н О В О К 

  
 

від «30»  листопада  2021 року                Баштанка                                  №  21 

 

Про затвердження проєкту 
землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність в розмірі 
земельної частки (паю) для ведення 
фермерського господарства 

 

 

            Заслухавши інформацію про затвердження проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність в розмірі земельної частки (паю) для 
ведення фермерського господарства, врахувавши пропозиції членів постійних 
комісій, постійні комісії міської ради 

ВИРІШИЛИ: 

 

1. Інформацію  про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність в розмірі земельної частки (паю) для ведення 

фермерського господарства, прийняти  до відома. 
 

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

 

Головуючий на спільному засіданні 
постійних комісй 

  

Віктор МАЙДАНОВ 

 

Голова постійної комісії   
  

Петро ЖИГАЛКІН  
 

Секретар спільного засідання постійних 
комісій 

  

Ганна ЗЮЗЬКО 

 

 

 

 



    

  

 

 

 
БАШТАНСЬКА  МІСЬКА РАДА  

БАШТАНСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
СПІЛЬНЕ  ЗАСІДАННЯ  

ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ З ПИТАНЬ  
 ПЛАНУВАННЯ, БЮДЖЕТУ, ФІНАНСІВ, ЕКОНОМІКИ, ІНВЕСТИЦІЙ 
ТА РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ; З ПИТАНЬ АГРОПРОМИСЛОВОГО 

КОМПЛЕКСУ, ЗЕМЕЛЬНИХ  РЕСУРСІВ, БЛАГОУСТРОЮ  
ТА ЕКОЛОГІЇ  

 

В И С Н О В О К 

  
 

від «30»  листопада  2021 року                Баштанка                                  №  22 

 

 

Про затвердження ринкової вартості та 
продаж земельної ділянки 

 

 

            Заслухавши інформацію про затвердження ринкової вартості та продаж 
земельної ділянки, врахувавши пропозиції членів постійних комісій, постійні комісії 
міської ради 

ВИРІШИЛИ: 

 

1. Інформацію  про затвердження ринкової вартості та продаж земельної 
ділянки, прийняти  до відома. 

 

2.  Рекомендувати дане питання винести на розгляд чергової сесії міської ради 
для прийняття остаточного рішення. 
 

 

 

Головуючий на спільному засіданні 
постійних комісй 

  

Віктор МАЙДАНОВ 

 

Голова постійної комісії   
  

Петро ЖИГАЛКІН  
 

Секретар спільного засідання постійних 
комісій 

  

Ганна ЗЮЗЬКО 

 

 

 

 

 

 

 



    

  

 

 

 
БАШТАНСЬКА  МІСЬКА РАДА  

БАШТАНСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
СПІЛЬНЕ  ЗАСІДАННЯ  

ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ З ПИТАНЬ  
 ПЛАНУВАННЯ, БЮДЖЕТУ, ФІНАНСІВ, ЕКОНОМІКИ, ІНВЕСТИЦІЙ 
ТА РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ; З ПИТАНЬ АГРОПРОМИСЛОВОГО 

КОМПЛЕКСУ, ЗЕМЕЛЬНИХ  РЕСУРСІВ, БЛАГОУСТРОЮ  
ТА ЕКОЛОГІЇ  

 

В И С Н О В О К 

  
 

від «30»  листопада  2021 року             Баштанка                                  №  23 

 

Про надання дозволу на розробку 
проекту із землеустрою щодо надання 
земельної ділянки у власність 

 

 

            Заслухавши інформацію про надання дозволу на розробку проекту із 
землеустрою щодо надання земельної ділянки у власність, врахувавши пропозиції 
членів постійних комісій, постійні комісії міської ради 

ВИРІШИЛИ: 

 

1. Інформацію  про надання дозволу на розробку проекту із землеустрою щодо 
надання земельної ділянки у власність, прийняти  до відома. 

 

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

 

Головуючий на спільному засіданні 
постійних комісй 

  

Віктор МАЙДАНОВ 

 

Голова постійної комісії   
  

Петро ЖИГАЛКІН  
 

Секретар спільного засідання постійних 
комісій 

  

Ганна ЗЮЗЬКО 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

  

 

 

 
БАШТАНСЬКА  МІСЬКА РАДА  

БАШТАНСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
СПІЛЬНЕ  ЗАСІДАННЯ  

ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ З ПИТАНЬ  
 ПЛАНУВАННЯ, БЮДЖЕТУ, ФІНАНСІВ, ЕКОНОМІКИ, ІНВЕСТИЦІЙ 
ТА РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ; З ПИТАНЬ АГРОПРОМИСЛОВОГО 

КОМПЛЕКСУ, ЗЕМЕЛЬНИХ  РЕСУРСІВ, БЛАГОУСТРОЮ  
ТА ЕКОЛОГІЇ  

 

В И С Н О В О К 

 

від «30»  листопада  2021 року                Баштанка                                  №  24 

 

 

Про затвердження технічної 
документації щодо відведення 
земельної ділянки у власність для 
ведення особистого селянського 
господарства 

 

            Заслухавши інформацію про затвердження технічної документації щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства, врахувавши пропозиції членів постійних комісій, постійні комісії 
міської ради 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

1. Інформацію  про затвердження технічної документації щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, 

прийняти  до відома. 
 

2. Погодити внесення до проекту рішення додаткових пунктів наступного змісту:  
-  Затвердити ПОЛЯКОВУ Миколі Леонідовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства площею 1,0000 га, кадастровий номер 
4820684600:01:000:0066, в межах Пісківського старостинського округу, 
Баштанського району, Миколаївської області та передати дану земельну ділянку 
йому у власність. 

1) Припинити право постійного користування землею відповідно до державного 
акта серії MK №1626 виданого від 28 листопада 1997 року. 

- Затвердити ЮРЧИК Галині Михайлівні технічну документацію із землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства площею 0,9400 га, кадастровий номер 4820685900:02:000:0030, в межах 
Христофорівського старостинського округу, Баштанського району, Миколаївської 
області та передати дану земельну ділянку їй у власність. 



    

 

1) Припинити право постійного користування землею відповідно до державного 
акта серії IV №007398 виданого від 28 грудня 2001 року. 

 

3.  Рекомендувати дане питання розглянути та затвердити  на сесії міської ради 
з урахуванням внесених рекомендацій. 
 

 

 

Головуючий на спільному засіданні 
постійних комісй 

  

Віктор МАЙДАНОВ 

 

Голова постійної комісії   
  

Петро ЖИГАЛКІН  
 

Секретар спільного засідання постійних 
комісій 

  

Ганна ЗЮЗЬКО 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 
БАШТАНСЬКА  МІСЬКА РАДА  

БАШТАНСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
СПІЛЬНЕ  ЗАСІДАННЯ  

ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ З ПИТАНЬ  
 ПЛАНУВАННЯ, БЮДЖЕТУ, ФІНАНСІВ, ЕКОНОМІКИ, ІНВЕСТИЦІЙ 
ТА РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ; З ПИТАНЬ АГРОПРОМИСЛОВОГО 

КОМПЛЕКСУ, ЗЕМЕЛЬНИХ  РЕСУРСІВ, БЛАГОУСТРОЮ  
ТА ЕКОЛОГІЇ  

 

В И С Н О В О К 
 

від «30»  листопада  2021 року                Баштанка                                  №  25 

 

Про затвердження проєкту 
землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для 
ведення особистого селянського 
господарства 

 

            Заслухавши інформацію про затвердження проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства, врахувавши пропозиції членів постійних комісій, постійні комісії 
міської ради 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію  про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, 

прийняти  до відома. 
2. Рекомендувати поставити на голосування проект рішення частинами, 

виділивши звернення громадян, які розробили документацію за рішенням міської 
ради і окремо тих, хто розробляв документацію за дозволами Держгеокадастру та 
райдержадміністрації, а саме: 
- окремо поставити на голосування пункти 1-10 (за дозволами, наданими 

міською радою, Станіслав Мельничук, Владислав Сокол, Валерій Павленко, Тетяна 
Сокол, Денис Маринич, Макси Маринич, Сергій Зубаненко, Сергій Панкевич, Олена 
Польщина, Олександр Марченко) 
-  окремо поставити на голосування пункти 11-16 (за дозволами 

Держгеокадастру, Андрій Бавикін, Максим Бавикін, Ігорь Єгоров, Оксана Єгорова, 
Максим Калягін, Ганна Болдусєва). 

3.  Рекомендувати дане питання розглянути та затвердити  на сесії міської ради з 
урахуванням внесених рекомендацій. 
 

Головуючий на спільному засіданні 
постійних комісй 

  

Віктор МАЙДАНОВ 

 

Голова постійної комісії   
  

Петро ЖИГАЛКІН  
 

Секретар спільного засідання постійних 
комісій 

  

Ганна ЗЮЗЬКО 



    

 

 

 

 
БАШТАНСЬКА  МІСЬКА РАДА  

БАШТАНСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
СПІЛЬНЕ  ЗАСІДАННЯ  

ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ З ПИТАНЬ  
 ПЛАНУВАННЯ, БЮДЖЕТУ, ФІНАНСІВ, ЕКОНОМІКИ, ІНВЕСТИЦІЙ 
ТА РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ; З ПИТАНЬ АГРОПРОМИСЛОВОГО 

КОМПЛЕКСУ, ЗЕМЕЛЬНИХ  РЕСУРСІВ, БЛАГОУСТРОЮ  
ТА ЕКОЛОГІЇ  

 

В И С Н О В О К 

  
 

від «30»  листопада  2021 року                Баштанка                                  №  26 

 

Про дозвіл на розробку проєкту 
землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в оренду для 
городництва 

 

 

            Заслухавши інформацію про дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в оренду для городництва, врахувавши пропозиції 
членів постійних комісій, постійні комісії міської ради 

ВИРІШИЛИ: 

 

1. Інформацію  про дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в оренду для городництва, прийняти  до відома. 

 

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

 

Головуючий на спільному засіданні 
постійних комісй 

  

Віктор МАЙДАНОВ 

 

Голова постійної комісії   
  

Петро ЖИГАЛКІН  
 

Секретар спільного засідання постійних 
комісій 

  

Ганна ЗЮЗЬКО 

                               

 

 

 

 

 

 

 



    

  

 

 

 
БАШТАНСЬКА  МІСЬКА РАДА  

БАШТАНСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
СПІЛЬНЕ  ЗАСІДАННЯ  

ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ З ПИТАНЬ  
 ПЛАНУВАННЯ, БЮДЖЕТУ, ФІНАНСІВ, ЕКОНОМІКИ, ІНВЕСТИЦІЙ 
ТА РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ; З ПИТАНЬ АГРОПРОМИСЛОВОГО 

КОМПЛЕКСУ, ЗЕМЕЛЬНИХ  РЕСУРСІВ, БЛАГОУСТРОЮ  
ТА ЕКОЛОГІЇ  

 

В И С Н О В О К 

  
 

від «30»  листопада  2021 року                Баштанка                                  №  27 

 

Про внесення змін до рішення міської 
ради від 9 вересня 2021 року №36 «Про 
затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) в натурі меж земельних 
ділянок» 

 

 

            Заслухавши інформацію про внесення змін до рішення міської ради від 9 
вересня 2021 року №36 «Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) в натурі меж земельних ділянок», врахувавши 
пропозиції членів постійних комісій, постійні комісії міської ради 

ВИРІШИЛИ: 

 

1. Інформацію  про внесення змін до рішення міської ради від 9 вересня 2021 
року №36 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) в натурі меж земельних ділянок», прийняти  до відома. 

 

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

 

Головуючий на спільному засіданні 
постійних комісй 

  

Віктор МАЙДАНОВ 

 

Голова постійної комісії   
  

Петро ЖИГАЛКІН  
 

Секретар спільного засідання постійних 
комісій 

  

Ганна ЗЮЗЬКО 

                               

 

 



    

  

 

 

 
БАШТАНСЬКА  МІСЬКА РАДА  

БАШТАНСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
СПІЛЬНЕ  ЗАСІДАННЯ  

ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ З ПИТАНЬ  
 ПЛАНУВАННЯ, БЮДЖЕТУ, ФІНАНСІВ, ЕКОНОМІКИ, ІНВЕСТИЦІЙ 
ТА РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ; З ПИТАНЬ АГРОПРОМИСЛОВОГО 

КОМПЛЕКСУ, ЗЕМЕЛЬНИХ  РЕСУРСІВ, БЛАГОУСТРОЮ  
ТА ЕКОЛОГІЇ  

 

В И С Н О В О К 

  
 

від «30»  листопада  2021 року                Баштанка                                  №  28 

 

Про затвердження технічної 
документації по встановленню 
(відновленню) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) та передачі в 
оренду земельної ділянки 

 

 

            Заслухавши інформацію про затвердження технічної документації по 
встановленню (відновленню) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та 
передачі в оренду земельної ділянки, врахувавши пропозиції членів постійних 
комісій, постійні комісії міської ради 

ВИРІШИЛИ: 

 

1. Інформацію  про затвердження технічної документації по встановленню 
(відновленню) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачі в оренду 
земельної ділянки, прийняти  до відома. 

 

2.  Рекомендувати дане питання винести на розгляд чергової сесії міської ради 
для прийняття остаточного рішення. 
 

 

Головуючий на спільному засіданні 
постійних комісй 

  

Віктор МАЙДАНОВ 

 

Голова постійної комісії   
  

Петро ЖИГАЛКІН  
 

Секретар спільного засідання постійних 
комісій 

  

Ганна ЗЮЗЬКО 

                               

 

 

 



    

  

 

 

 
БАШТАНСЬКА  МІСЬКА РАДА  

БАШТАНСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
СПІЛЬНЕ  ЗАСІДАННЯ  

ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ З ПИТАНЬ  
 ПЛАНУВАННЯ, БЮДЖЕТУ, ФІНАНСІВ, ЕКОНОМІКИ, ІНВЕСТИЦІЙ 
ТА РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ; З ПИТАНЬ АГРОПРОМИСЛОВОГО 

КОМПЛЕКСУ, ЗЕМЕЛЬНИХ  РЕСУРСІВ, БЛАГОУСТРОЮ  
ТА ЕКОЛОГІЇ  

 

В И С Н О В О К 

  

 

від «30»  листопада  2021 року                Баштанка                                  №  29 

 

Про затвердження проєкту 
землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність 

 

 

            Заслухавши інформацію про затвердження проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність, врахувавши пропозиції членів постійних 
комісій, постійні комісії міської ради 

ВИРІШИЛИ: 

 

1. Інформацію  про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність, прийняти  до відома. 

 

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

 

Головуючий на спільному засіданні 
постійних комісй 

  

Віктор МАЙДАНОВ 

 

Голова постійної комісії   
  

Петро ЖИГАЛКІН  
 

Секретар спільного засідання постійних 
комісій 

  

Ганна ЗЮЗЬКО 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

  

 

 

 
БАШТАНСЬКА  МІСЬКА РАДА  

БАШТАНСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
СПІЛЬНЕ  ЗАСІДАННЯ  

ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ З ПИТАНЬ  
 ПЛАНУВАННЯ, БЮДЖЕТУ, ФІНАНСІВ, ЕКОНОМІКИ, ІНВЕСТИЦІЙ 
ТА РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ; З ПИТАНЬ АГРОПРОМИСЛОВОГО 

КОМПЛЕКСУ, ЗЕМЕЛЬНИХ  РЕСУРСІВ, БЛАГОУСТРОЮ  
ТА ЕКОЛОГІЇ  

 

В И С Н О В О К 

  
 

від «30»  листопада  2021 року                Баштанка                                  №  30 

 

 

Про припинення права власності 
(користування) земельною ділянкою 

 

 

            Заслухавши інформацію про припинення права власності (користування) 
земельною ділянкою, врахувавши пропозиції членів постійних комісій, постійні 
комісії міської ради 

ВИРІШИЛИ: 

 

1. Інформацію  про припинення права власності (користування) земельною 
ділянкою, прийняти  до відома. 

 

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

 

Головуючий на спільному засіданні 
постійних комісй 

  

Віктор МАЙДАНОВ 

 

Голова постійної комісії   
  

Петро ЖИГАЛКІН  
 

Секретар спільного засідання постійних 
комісій 

  

Ганна ЗЮЗЬКО 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 
БАШТАНСЬКА  МІСЬКА РАДА  

БАШТАНСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
СПІЛЬНЕ  ЗАСІДАННЯ  

ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ З ПИТАНЬ  
 ПЛАНУВАННЯ, БЮДЖЕТУ, ФІНАНСІВ, ЕКОНОМІКИ, ІНВЕСТИЦІЙ 
ТА РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ; З ПИТАНЬ АГРОПРОМИСЛОВОГО 

КОМПЛЕКСУ, ЗЕМЕЛЬНИХ  РЕСУРСІВ, БЛАГОУСТРОЮ  
ТА ЕКОЛОГІЇ  

 

В И С Н О В О К 

  

від «30»  листопада  2021 року                Баштанка                                  №  31 

 

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

 

            Заслухавши інформацію про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) в натурі меж земельних ділянок, врахувавши 
пропозиції членів постійних комісій, постійні комісії міської ради 

ВИРІШИЛИ: 

 

1. Інформацію  про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) в натурі меж земельних ділянок, прийняти  до відома. 

2. Погодити внесення до проекту рішення поправок та доповнення його пунктами 
наступного змісту : 

- Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення в натурі (на 
місцевості) меж земельної ділянки МІШЕНІНУ Віктору Миколайовичу загальною 
площею 0,1211 га, кадастровий номер 4820680500:05:021:0002, для будівництва та 
обслуговування житлового будинку та господарських споруд по вул. Командовського, 
100, с. Добре, Баштанський район, Миколаївська область, і передати вищезазначену 
земельну ділянку йому в приватну власність; 

- Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення в натурі 
(на місцевості) меж земельної ділянки РЯБОВІЙ Ользі Миколаївні загальною площею 
0,1000 га, кадастровий номер 4820610100:01:017:0001, для будівництва та 
обслуговування житлового будинку та господарських споруд по вул. Вишнева, 26, м. 
Баштанка, Баштанський район, Миколаївська область, і передати вищезазначену 
земельну ділянку їй в приватну власність. 

3.  Рекомендувати дане питання розглянути та затвердити  на сесії міської ради з 

урахуванням внесених рекомендацій. 
 

Головуючий на спільному засіданні 
постійних комісй 

  

Віктор МАЙДАНОВ 

 

Голова постійної комісії   
  

Петро ЖИГАЛКІН  
 

Секретар спільного засідання постійних 
комісій 

  

Ганна ЗЮЗЬКО 



    

  

 

 

 
БАШТАНСЬКА  МІСЬКА РАДА  

БАШТАНСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
СПІЛЬНЕ  ЗАСІДАННЯ  

ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ З ПИТАНЬ  
 ПЛАНУВАННЯ, БЮДЖЕТУ, ФІНАНСІВ, ЕКОНОМІКИ, ІНВЕСТИЦІЙ 
ТА РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ; З ПИТАНЬ АГРОПРОМИСЛОВОГО 

КОМПЛЕКСУ, ЗЕМЕЛЬНИХ  РЕСУРСІВ, БЛАГОУСТРОЮ  
ТА ЕКОЛОГІЇ  

 

В И С Н О В О К 

  
 

від «30»  листопада  2021 року                Баштанка                                  №  32 

 

 

Про дозвіл на розробку технічної 
документації із землеустрою 

 

 

            Заслухавши інформацію про дозвіл на розробку технічної документації із 
землеустрою, врахувавши пропозиції членів постійних комісій, постійні комісії 
міської ради 

ВИРІШИЛИ: 

 

1. Інформацію  про дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою, 

прийняти  до відома. 
 

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

 

Головуючий на спільному засіданні 
постійних комісй 

  

Віктор МАЙДАНОВ 

 

Голова постійної комісії   
  

Петро ЖИГАЛКІН  
 

Секретар спільного засідання постійних 
комісій 

  

Ганна ЗЮЗЬКО 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 
БАШТАНСЬКА  МІСЬКА РАДА  

БАШТАНСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
СПІЛЬНЕ  ЗАСІДАННЯ  

ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ З ПИТАНЬ  
 ПЛАНУВАННЯ, БЮДЖЕТУ, ФІНАНСІВ, ЕКОНОМІКИ, ІНВЕСТИЦІЙ 
ТА РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ; З ПИТАНЬ АГРОПРОМИСЛОВОГО 

КОМПЛЕКСУ, ЗЕМЕЛЬНИХ  РЕСУРСІВ, БЛАГОУСТРОЮ  
ТА ЕКОЛОГІЇ  

 

В И С Н О В О К 

  

від «30»  листопада  2021 року                Баштанка                                  №  33 

 

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

 

            Заслухавши інформацію про відмову в наданні дозволу на розробку проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства, врахувавши пропозиції членів постійних комісій, постійні 
комісії міської ради 

ВИРІШИЛИ: 

 

1. Інформацію  про відмову в наданні дозволу на розробку проєкту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства, прийняти  до відома. 

2. Погодити внесення до проекту рішення поправок та доповнення його 
пунктами наступного змісту : 
- Відмовити МЕЛЬНИКУ Віталію Валерійовичу в частині надання дозволу на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
ведення особистого селянського господарства площею до 2,00 га, у зв’язку з 
наданням дозволу на дану земельну ділянку учаснику бойових дій; 

- Відмовити ДОЛЖКУ Сергію Миколайовичу в частині надання дозволу на 
розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
ведення особистого селянського господарства площею до 2,00 га, у зв’язку з 
наданням дозволу на дану земельну ділянку учаснику бойових дій. 

3.  Рекомендувати дане питання розглянути та затвердити  на сесії міської ради з 
урахуванням внесених рекомендацій. 
 

Головуючий на спільному засіданні 
постійних комісй 

  

Віктор МАЙДАНОВ 

 

Голова постійної комісії   
  

Петро ЖИГАЛКІН  
 

Секретар спільного засідання постійних 
комісій 

  

Ганна ЗЮЗЬКО 



    

 

 

                               
БАШТАНСЬКА  МІСЬКА РАДА  

БАШТАНСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
СПІЛЬНЕ  ЗАСІДАННЯ  

ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ З ПИТАНЬ  
 ПЛАНУВАННЯ, БЮДЖЕТУ, ФІНАНСІВ, ЕКОНОМІКИ, ІНВЕСТИЦІЙ 
ТА РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ; З ПИТАНЬ АГРОПРОМИСЛОВОГО 

КОМПЛЕКСУ, ЗЕМЕЛЬНИХ  РЕСУРСІВ, БЛАГОУСТРОЮ  
ТА ЕКОЛОГІЇ  

 

В И С Н О В О К 

  
 

від «30»  листопада  2021 року                Баштанка                                  №  34 

 

 

Про затвердження проєкту 
землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в постійне 
користування 

 

 

            Заслухавши інформацію про затвердження проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в постійне користування, врахувавши пропозиції 
членів постійних комісій, постійні комісії міської ради 

ВИРІШИЛИ: 

 

1. Інформацію  про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в постійне користування, прийняти  до відома. 

 

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

 

 

Головуючий на спільному засіданні 
постійних комісй 

  

Віктор МАЙДАНОВ 

 

Голова постійної комісії   
  

Петро ЖИГАЛКІН  
 

Секретар спільного засідання постійних 
комісій 

  

Ганна ЗЮЗЬКО 

 

 

 

 

 

 

 



    

  

 

 

 
БАШТАНСЬКА  МІСЬКА РАДА  

БАШТАНСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
СПІЛЬНЕ  ЗАСІДАННЯ  

ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ З ПИТАНЬ  
 ПЛАНУВАННЯ, БЮДЖЕТУ, ФІНАНСІВ, ЕКОНОМІКИ, ІНВЕСТИЦІЙ 
ТА РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ; З ПИТАНЬ АГРОПРОМИСЛОВОГО 

КОМПЛЕКСУ, ЗЕМЕЛЬНИХ  РЕСУРСІВ, БЛАГОУСТРОЮ  
ТА ЕКОЛОГІЇ  

 

В И С Н О В О К 

  

 

від «30»  листопада  2021 року                Баштанка                                  №  35 

 

Про внесення змін до рішення міської 
ради від 22 липня 2021 року №41 «Про 
затвердження проєкту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у 
власність в розмірі земельної частки 
(паю) для ведення фермерського 
господарства» 

 

            Заслухавши інформацію про внесення змін до рішення міської ради від 22 
липня 2021 року №41 «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність в розмірі земельної частки (паю) для ведення 
фермерського господарства», врахувавши пропозиції членів постійних комісій, 
постійні комісії міської ради 

ВИРІШИЛИ: 

 

1. Інформацію  про внесення змін до рішення міської ради від 22 липня 2021 
року №41 «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність в розмірі земельної частки (паю) для ведення фермерського 
господарства», прийняти  до відома. 

 

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

Головуючий на спільному засіданні 
постійних комісй 

  

Віктор МАЙДАНОВ 

 

Голова постійної комісії   
  

Петро ЖИГАЛКІН  
 

Секретар спільного засідання постійних 
комісій 

  

Ганна ЗЮЗЬКО 

 

 



    

  

 

 

 
БАШТАНСЬКА  МІСЬКА РАДА  

БАШТАНСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
СПІЛЬНЕ  ЗАСІДАННЯ  

ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ З ПИТАНЬ  
 ПЛАНУВАННЯ, БЮДЖЕТУ, ФІНАНСІВ, ЕКОНОМІКИ, ІНВЕСТИЦІЙ 
ТА РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ; З ПИТАНЬ АГРОПРОМИСЛОВОГО 

КОМПЛЕКСУ, ЗЕМЕЛЬНИХ  РЕСУРСІВ, БЛАГОУСТРОЮ  
ТА ЕКОЛОГІЇ  

 

В И С Н О В О К 

  
 

від «30»  листопада  2021 року                Баштанка                                  №  36 

 

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

 

            Заслухавши інформацію про доповнення переліку земельних ділянок для 
продажу прав оренди на них на земельних торгах, врахувавши пропозиції членів 
постійних комісій, постійні комісії міської ради 

ВИРІШИЛИ: 

 

1. Інформацію  про доповнення переліку земельних ділянок для продажу прав 

оренди на них на земельних торгах, прийняти  до відома. 
2. Доручити головному архітектору ТГ підготувати висновок щодо можливості 

включення земельних ділянок до переліку земельних ділянок для продажу прав 
оренди на них на земельних торгах. 

3. Рекомендувати  ставити на голосування даний проект рішення частинами.  
4. Рекомендувати дане питання розглянути та затвердити  на сесії міської ради з 

урахуванням внесених рекомендацій. 
 

 

Головуючий на спільному засіданні 
постійних комісй 

  

Віктор МАЙДАНОВ 

 

Голова постійної комісії   
  

Петро ЖИГАЛКІН  
 

Секретар спільного засідання постійних 
комісій 

  

Ганна ЗЮЗЬКО 

 

 

 

 

 

 



    

  

 

 

 
БАШТАНСЬКА  МІСЬКА РАДА  

БАШТАНСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
СПІЛЬНЕ  ЗАСІДАННЯ  

ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ З ПИТАНЬ  
 ПЛАНУВАННЯ, БЮДЖЕТУ, ФІНАНСІВ, ЕКОНОМІКИ, ІНВЕСТИЦІЙ 
ТА РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ; З ПИТАНЬ АГРОПРОМИСЛОВОГО 

КОМПЛЕКСУ, ЗЕМЕЛЬНИХ  РЕСУРСІВ, БЛАГОУСТРОЮ  
ТА ЕКОЛОГІЇ  

 

В И С Н О В О К 

  
 

від «30»  листопада  2021 року                Баштанка                                  №  37 

 

 

Про затвердження проєкту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки в 
оренду 

 

 

            Заслухавши інформацію про затвердження проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в оренду, врахувавши пропозиції членів постійних 
комісій, постійні комісії міської ради 

ВИРІШИЛИ: 

 

1. Інформацію  про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в оренду, прийняти  до відома. 

 

2.  Рекомендувати дане питання винести на розгляд чергової сесії міської ради 
для прийняття остаточного рішення. 
 

 

Головуючий на спільному засіданні 
постійних комісй 

  

Віктор МАЙДАНОВ 

 

Голова постійної комісії   
  

Петро ЖИГАЛКІН  
 

Секретар спільного засідання постійних 
комісій 

  

Ганна ЗЮЗЬКО 

                               

 

 

 

 

 

 



    

  

 

 

 
БАШТАНСЬКА  МІСЬКА РАДА  

БАШТАНСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
СПІЛЬНЕ  ЗАСІДАННЯ  

ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ З ПИТАНЬ  
 ПЛАНУВАННЯ, БЮДЖЕТУ, ФІНАНСІВ, ЕКОНОМІКИ, ІНВЕСТИЦІЙ 
ТА РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ; З ПИТАНЬ АГРОПРОМИСЛОВОГО 

КОМПЛЕКСУ, ЗЕМЕЛЬНИХ  РЕСУРСІВ, БЛАГОУСТРОЮ  
ТА ЕКОЛОГІЇ  

 

В И С Н О В О К 

  
 

від «30»  листопада  2021 року                Баштанка                                  №  38 

 

Про внесення змін до рішення Баштанської 
міської ради від 11 листопада 2021 року №29 
«Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) в натурі меж земельних 
ділянок» 

 

            Заслухавши інформацію про внесення змін до рішення Баштанської міської 
ради від 11 листопада 2021 року №29 «Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) в натурі меж земельних ділянок», 

врахувавши пропозиції членів постійних комісій, постійні комісії міської ради 

ВИРІШИЛИ: 

 

1. Інформацію  про внесення змін до рішення Баштанської міської ради від 11 
листопада 2021 року №29 «Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) в натурі меж земельних ділянок», прийняти  до 
відома. 

 

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

Головуючий на спільному засіданні 
постійних комісй 

  

Віктор МАЙДАНОВ 

 

Голова постійної комісії   
  

Петро ЖИГАЛКІН  
 

Секретар спільного засідання постійних 
комісій 

  

Ганна ЗЮЗЬКО 

                               

 

 

 



    

  

 

 

 
БАШТАНСЬКА  МІСЬКА РАДА  

БАШТАНСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
СПІЛЬНЕ  ЗАСІДАННЯ  

ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ З ПИТАНЬ  
 ПЛАНУВАННЯ, БЮДЖЕТУ, ФІНАНСІВ, ЕКОНОМІКИ, ІНВЕСТИЦІЙ 
ТА РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ; З ПИТАНЬ АГРОПРОМИСЛОВОГО 

КОМПЛЕКСУ, ЗЕМЕЛЬНИХ  РЕСУРСІВ, БЛАГОУСТРОЮ  
ТА ЕКОЛОГІЇ  

 

В И С Н О В О К 

  
 

від «30»  листопада  2021 року                Баштанка                                  №  39 

 

 

Про дозвіл на розробку проєкту 
землеустрою щодо надання земельної 
ділянки в оренду 

 

            Заслухавши інформацію про дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо 
надання земельної ділянки в оренду, врахувавши пропозиції членів постійних 
комісій, постійні комісії міської ради 

ВИРІШИЛИ: 

 

1. Інформацію  про дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо надання 
земельної ділянки в оренду а, прийняти  до відома. 

 

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

 

Головуючий на спільному засіданні 
постійних комісй 

  

Віктор МАЙДАНОВ 

 

Голова постійної комісії   
  

Петро ЖИГАЛКІН  
 

Секретар спільного засідання постійних 
комісій 

  

Ганна ЗЮЗЬКО 

 

 

 

 

 

 

 

 


