
 

 

 

БАШТАНСЬКА  МІСЬКА РАДА  
БАШТАНСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

П Р О Т О К О Л 

від 19 травня  2022 року № 25   

           м. Баштанка 

 ХХV позачергова сесія  восьмого   
скликання 

Місце проведення: актовий зал 
Будинку культури 

Час 10.00 год. 
                                                                         

Всього  обрано  депутатів – 26 

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

Головуючий на сесії –   Олександр БЕРЕГОВИЙ, міський голова.    

 

Головуючий на сесії міський голова Олександр БЕРЕГОВИЙ проінформував 
присутніх про те, що двадцять п'ята позачергова сесія скликана у зв’язку з 
необхідністю розгляду нагальних питань процедурного та кадрового характеру та 
забезпечення виконання повноважень Баштанської міської ради як органу місцевого 
самоврядування на підставі статті 9 Закону України «Про правовий режим воєнного 
стану», Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні». 
 

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

виконавчих органів ради; 
- Олександр ЗЮЗЬКО – в.о. керуючого справами виконавчого комітету міської 

ради; 
- Працівники виконавчого апарату міської ради. 

 

Головуючий на сесії Олександр БЕРЕГОВИЙ, міський голова запропонував 

депутатам провести реєстраційне голосування. 
 

Проведено реєстраційне голосування. 
 Зареєструвались 21 депутат та міський голова. 

 

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

 

(Лунає  Державний  Гімн  України) 
   

Головуючий на сесії запропонував обрати секретаріат у кількості трьох 
депутатів: 



 

ВОЛОДЬКОВА Ольга Олександрівна, від політичної партії «Слуга народу», 
ЖИГАЛКІН Петро Іванович, від політичної партії «Наш край»; 
БЕНЮХ Юрій Іванович, від політичної партії ВО «Батьківщина».  
    

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

 

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

КОВТУН Марина Олександрівна, від політичної партії «Слуга народу», 
ЧЕРНОВА Зінаїда Миколаївна, від політичної партії «Наш край», 
ЗЮЗЬКО Ганна Станіславівна, від політичної партії «Європейська солідарність». 
 

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

 

Головуючий на сесії міський голова Олександр БЕРЕГОВИЙ проінформував 
депутатів, що до міської ради надійшла заява від депутата міської ради БАБІНА 
Олександра Федоровича щодо виключення його зі складу фракції політичної партії 
«Опозиційна платформа – за життя». Доручив  секретаріату відобразити дані зміни в 
протоколі пленарного засідання сесії. 

   

Головуючий на сесії міський голова Олександр БЕРЕГОВИЙ оголосив 

порядок денний та регламент роботи двадцять п'ятої позачергової сесії міської 
ради і запропонував проголосувати за його затвердження. 

 

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

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 

двадцять п'ятої позачергової сесії міської ради  восьмого скликання: 
 

1. Про внесення змін та доповнень до Регламенту роботи Баштанської 
міської ради восьмого скликання, затвердженого рішенням міської ради від 15 
грудня 2020 року №2. 

Доповідач: Інна ГОМЕРСЬКА, секретар міської ради 

2. Про внесення змін до  Цільової програми територіальної оборони у 
Баштанській територіальній громаді на  2022-2026 роки, затвердженої рішенням 
міської ради від 15.02.2022 №1. 

Доповідач: Юрій БУБЛИК, начальник відділу з питань 
містобудування, архітектури, містобудування та 
цивільного захисту  

 



3. Про  дострокове припинення повноважень керуючої справами 
виконавчого комітету Баштанської міської ради  Лариси  ШЛЯХОВОЇ. 

Доповідач: Інна ГОМЕРСЬКА, секретар міської ради 

4. Про затвердження керуючого справами  виконавчого комітету   

Баштанської міської ради. 
Доповідач: Інна ГОМЕРСЬКА, секретар міської ради 

5. Про внесення змін до персонального складу виконавчого комітету 
Баштанської міської ради восьмого скликання,  затвердженого  рішенням 
міської ради від 15.12.2020 №8  «Про внесення змін до рішення міської ради від 
27.11.2020 №4 «Про утворення виконавчого комітету Баштанської міської ради 
восьмого скликання та визначення його чисельності» та затвердження його 
персонального складу». 

Доповідач: Любов ЗМІЄВСЬКА, начальник загального відділу    

6. Про внесення змін до рішення міської ради від 04 лютого 2021 року №7 
«Про затвердження Положення та Регламенту виконавчого комітету 
Баштанської міської ради восьмого скликання». 

Доповідач: Олександр ЗЮЗЬКО, керуючий справами виконавчого 
комітету міської ради   

 

7. Про передачу майна комунальної власності Баштанської територіальної 
громади.  

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

 

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

відносин та охорони навколишнього середовища 

 

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

відносин та охорони навколишнього середовища 

 

1. СЛУХАЛИ:  
Про внесення змін та доповнень до Регламенту роботи Баштанської міської 
ради восьмого скликання, затвердженого рішенням міської ради від 15 грудня 
2020 року №2. 

Доповідала: Інна ГОМЕРСЬКА, секретар міської ради 

Проведено голосування за проект рішення 

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

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 1  додається) 
 

2. СЛУХАЛИ:  



Про внесення змін до  Цільової програми територіальної оборони у 
Баштанській територіальній громаді на  2022-2026 роки, затвердженої рішенням 
міської ради від 15.02.2022 №1. 

Доповідав: Юрій БУБЛИК, в.о. начальника відділу з питань 
містобудування, архітектури, містобудівного кадастру та 
цивільного захисту  

Проведено голосування за проект рішення 

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

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 2 додається) 
 

3. СЛУХАЛИ:  
Про  дострокове припинення повноважень керуючої справами виконавчого 
комітету Баштанської міської ради  Лариси  ШЛЯХОВОЇ. 

Доповідала: Інна ГОМЕРСЬКА, секретар міської ради 

Проведено голосування за проект рішення 

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

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 3  додається) 
 

4. СЛУХАЛИ:  
Про затвердження керуючого справами  виконавчого комітету   Баштанської 
міської ради. 

Доповідала: Інна ГОМЕРСЬКА, секретар міської ради 

Депутат міської ради Ганна ЗЮЗЬКО заявила про виникнення в неї конфлікту 
інтересів у зв’язку з розглядом даного питання порядку  денного. Участі в 
обговоренні та голосуванні вона не братиме.  
  

Проведено голосування за проект рішення 

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

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 4  додається) 
 

5. СЛУХАЛИ:  
Про внесення змін до персонального складу виконавчого комітету Баштанської 
міської ради восьмого скликання,  затвердженого  рішенням міської ради від 
15.12.2020 №8  «Про внесення змін до рішення міської ради від 27.11.2020 №4 
«Про утворення виконавчого комітету Баштанської міської ради восьмого 
скликання та визначення його чисельності» та затвердження його 
персонального складу». 

Доповідала: Любов ЗМІЄВСЬКА, начальник загального відділу    

Депутат міської ради Ганна ЗЮЗЬКО заявила про виникнення в неї конфлікту 
інтересів у зв’язку з розглядом даного питання порядку  денного. Участі в 
обговоренні та голосуванні вона не братиме.  
 

Проведено голосування за проект рішення 



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

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 5  додається) 
 

6. СЛУХАЛИ:  
Про внесення змін до рішення міської ради від 04 лютого 2021 року №7 «Про 
затвердження Положення та Регламенту виконавчого комітету Баштанської 
міської ради восьмого скликання». 

Доповідав: Олександр ЗЮЗЬКО, керуючий справами виконавчого 
комітету міської ради   

 

Проведено голосування за проект рішення 

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

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 6  додається) 
 

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

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

Проведено голосування за проект рішення 

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

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 7  додається) 
 

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

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

 

Головуючий на сесії міський голова Олександр БЕРЕГОВИЙ проінформував, 
що в ході обговорення проекту рішення на спільному засіданні постійних комісій 
депутатами не було підтримано даний проект рішення у зв’язку з тим, що необхідно 
доопрацювати питання відшкодування збитків власниками землі та 
землекористувачами за самовільне оброблення землі. 

Окрім того, депутатами було надано доручення  начальнику відділу з питань 
земельних відносин та охорони навколишнього середовища провести роботу щодо 
обстеження земельних ділянок комунальної власності, які не передані в оренду, 
скласти відповідні акти, виявити самозахоплені земельні ділянки, провести роботу 
щодо відшкодування збитків землекористувачами, проінформувати депутатів на 
черговій сесії міської ради про проведену роботу та направити матеріали щодо 
незаконного використання земельних ділянок комунальної власності до Управління 
СБ України в Миколаївській області.   

 

Проведено голосування за проект рішення 

Підсумки голосування:  
«ЗА» - 0, «ПРОТИ» - 7, «УТРИМАЛИСЬ» -15, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  не прийнято) 



 

9. СЛУХАЛИ:  
Про дострокове розірвання договору оренди землі. 

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

 

Головуючий на сесії міський голова Олександр БЕРЕГОВИЙ проінформував, 
що в ході обговорення проекту рішення на спільному засіданні постійних комісій 
депутатами не було підтримано даний проект рішення у зв’язку з тим, що необхідно 
вивчити на підставі яких документів відбулося переведення об'єкту нерухомості з 
об'єкту торгівлі в житловий будинок. І вже після цього повернутись до розгляду 
даного проекту рішення.  

 

Проведено голосування за проект рішення 

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

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  не прийнято) 

 

Головуючий на сесії міський голова Олександр БЕРЕГОВИЙ 

проінформував, що проекти рішень порядку денного двадцять п’ятої позачергової 
сесії міської ради восьмого  скликання, що винесено на розгляд депутатів, було  
розглянуто та  затверджено. Після чого надав депутатам час для внесення зауважень, 
пропозицій чи виступів.  

 

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

 

(Лунає Державний гімн України) 
 

 

Міський голова                                                                   Олександр БЕРЕГОВИЙ 

 

 

Протокол вела:  
Начальник відділу організаційно- 

кадрової роботи та контролю                                            Юлія ГЛАДКА 


