
 

 

 

БАШТАНСЬКА  МІСЬКА РАДА  

БАШТАНСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

П Р О Т О К О Л 

від 09 вересня 2021 року № 14   

м. Баштанка 

 ХІV  сесія  восьмого   скликання 

Місце проведення: зал засідань міської 
ради 

Час 10.00 год. 
                                                                         

Всього  обрано  депутатів – 26 

Присутні  на  сесії  міської  ради – 18  

       

Головуючий на сесії –   Олександр БЕРЕГОВИЙ, міський голова.    

   

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

В роботі сесії взяли участь: 
- Віталій ГОМЕРСЬКИЙ, депутат Миколаївської обласної ради; 

- Світлана ЄВДОЩЕНКО, заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради; 

- Юрій ГРІБЕННІКОВ, помічник депутата Миколаївської обласної ради; 
- Наталія ГОРДІЄНКО, начальник служби у справах дітей; 

- Світлана БЕРЕЗОВСЬКА, начальник відділу розвитку культури і туризму; 
- Лариса ГАВРИЛЮК, начальник відділу з соціальних питань; 

- Олена ВИНОГРАДОВА, начальник відділу з питань засобів масової інформації та 
зв’язків з громадськістю; 

- Таїса ПРИХОДЬКО, головний спеціаліст відділу освіти, молоді та спорту; 

- 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. 

 

    Головуючий на сесії Олександр БЕРЕГОВИЙ, міський голова запропонував 

депутатам провести реєстраційне голосування. 
 

Проведено реєстраційне голосування. 
Зареєструвались 14 депутатів та міський голова (протокол реєстраційного голосування 

додається). 



 

       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) 
 

До участі у сесії долучився депутат міської ради Сергій КОЗЯВКО. 
 

Головуючий на сесії запропонував обрати секретаріат у кількості трьох депутатів: 
 

ЖИГАЛКІН Петро Іванович, від політичної партії «Наш край», 
ЛЕХ Віктор Петрович, від політичної партії «Слуга народу», 
ЗАБОЛОТНЯ Лідія Іванівна, від політичної партії ВО «Батьківщина». 
    

Міська рада затвердила склад секретаріату. 
Підсумки голосування: 
 «ЗА» - 16, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0. 

 

До участі у сесії долучилась депутат міської ради Марина КОВТУН. 

 

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

БАБІН  Олександр Федорович, від політичної партії «Опозиційна платформа ЗА 
ЖИТТЯ», 
КОВТУН Марина Олександрівна, від політичної партії «Слуга народу», 
ЧЕРНОВА Зіна Миколаївна, від політичної партії «Наш край». 
 

Міська рада затвердила склад лічильної комісії.                                   
Підсумки голосування: 
«ЗА» - 17, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0. 

 

Головуючий на сесії міський голова Олександр БЕРЕГОВИЙ довів до відома 
присутніх, що до міської ради надійшли наступні депутатські запити: 
 

     -від депутата міської ради Олександра ГОРБЕНКА щодо придбання ноутбуків для 
КЗ «Баштанський міський Будинок культури»; 
    - від депутата міської ради Валерія НАЗАРОВА щодо виділення коштів на ремонт 
харчоблоку та санвузла ЗДО № 11 «Джерельце». 
 

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

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

 

 

 

 



 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 

чотирнадцятої  сесії міської ради восьмого скликання 

 

1. Про депутатський запит депутата міської ради Валерія НАЗАРОВА щодо 
виділення коштів на ремонт харчоблоку та санвузла ЗДО № 11 «Джерельце». 

Інформує:   Валерій НАЗАРОВ, депутат міської ради 

2. Про затвердження Цільової соціальної програми забезпечення житлом дітей-

сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа в Баштанській 
міській раді на 2021-2023 роки 

Інформує: Наталія ГОРДІЄНКО, начальник служби у справах дітей  
3. 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 

4. Про хід виконання Комунікаційної стратегії Баштанської ОТГ 
(Баштанської об’єднаної територіальної громади) на 2019−2026 роки за 2020 рік 
та І півріччя 2021 року. 

Інформує: Олена ВИНОГРАДОВА, начальник відділу з питань 
засобів масової інформації та зв’язків з громадськістю 

5. Про внесення змін до Комунікаційної стратегії Баштанської ОТГ 
(Баштанської об’єднаної територіальної громади) на 2019−2026 роки. 

Інформує: Олена ВИНОГРАДОВА, начальник відділу з питань 
засобів масової інформації та зв’язків з громадськістю 

6. Про звіт старости Хистофорівського старостинського округу Баштанської 
міської ради. 

Інформує: Лариса ХРУСТАВКА, староста с.Христофорівка 

7. Про затвердження Гімну територіальної громади міста Бащтанка та 
Положення «Про зміст, опис та порядок використання  Гімну територіальної 
громади міста Баштанка» 

Інформує: Світлана БЕРЕЗОВСЬКА, начальник відділу розвитку 
культури і туризму  

8. Про внесення змін до рішення міської ради від 18 серпня 2017 року №3 
«Про затвердження Положення про встановлення щомісячного розміру плати за 
навчання в комунальній установі «Баштанська дитяча музична школа» та 
встановлення щомісячної плати за навчання». 

Інформує: Світлана БЕРЕЗОВСЬКА, начальник відділу розвитку 
культури і туризму  

9. Про затвердження Положення про порядок використання шкільних 
автобусів. 

Інформує: Таїса ПРИХОДЬКО, головний спеціаліст відділу освіти, 
молоді та спорту 

10. Про затвердження типової форми контракту з керівником комунального 
закладу загальної середньої освіти.  

Інформує: Таїса ПРИХОДЬКО, головний спеціаліст відділу освіти, 
молоді та спорту 



11. Про передачу  майна комунальної власності Баштанської територіальної 
громади з балансу відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету 
Баштанської міської ради на баланс Баштанської міської ради Миколаївської 
області. 

Інформує: Таїса ПРИХОДЬКО, головний спеціаліст відділу освіти, 
молоді та спорту  

12. Про внесення доповнень до Положення про Службу у справах дітей 
Баштанської міської ради, затвердженого рішенням Баштанської міської ради 
від 04 березня 2021 року № 19 «Про створення Служби у справах дітей 
Баштанської міської ради». 

Інформує: Наталія ГОРДІЄНКО, начальник служби у справах дітей  
13. Про затвердження звіту про виконання бюджету Баштанської міської 

територіальної громади та використання резервного фонду непередбачених 
видатків за січень-червень 2021 року. 

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

14. Про внесення змін до бюджету Баштанської міської територіальної громади 
на 2021 рік. 

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

15. Про затвердження Прогнозу бюджету Баштанської міської територіальної 
громади на 2022-2024 роки. 

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

16. Про затвердження Кодексу етики депутатів Баштанської міської ради. 

Інформує: Інна ГОМЕРСЬКА, секретар міської ради   
17. Про продовження договору оренди комунального майна Баштанської 

міської ради без проведення аукціону. 

 

 

 

 

18. Про передачу майна комунальної власності Баштанської територіальної 
громади. 

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

19. Про надання згоди на безоплатне прийняття майна (комп’ютерної техніки) 
з державної власності у комунальну власність та на баланс територіальної 
громади Баштанської міської ради. 

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

20. Про затвердження Порядку продажу земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення, на яких розташовані об'єкти нерухомого 
майна, що є власністю покупців цих ділянок на території Баштанської 
територіальної громади. 

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 

21. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
встановлення (зміни) меж населеного пункту села Добре Баштанської міської 
ради Баштанського району Миколаївської області. 

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

22. Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки. 

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

23. 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 

24. Про відмову в наданні дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 
надання земельної ділянки у власність для ведення фермерського господарства. 

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

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

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

26.  Про внесення змін до рішення від 22 липня 2021 року № 31 «Про дозвіл на 
розробку технічної документації з 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 

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

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

28.   Про дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу 
земельної ділянки. 

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

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

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

30. 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 

31.         Про дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) ТОВ 
«ПЕТРОНІЯ». 



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

32. 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 

33. Про дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою. 

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

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

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

35.   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 затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) в натурі меж земельних ділянок комунальної 
власності. 

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

37. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки 
земель міста Баштанка Баштанського району Миколаївської області. 

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

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

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

40. Про припинення права постійного користування земельною ділянкою. 
Інформує: Іван БУБЛИК, начальник відділу з питань земельних 

відносин та охорони навколишнього середовища 

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

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

42. 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 

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

відносин та охорони навколишнього середовища 

44. Про внесення змін до рішення міської ради від 22 липня 2021 року № 32 
«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 

45. Про дозвіл на розробку технічної документації з 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 

46. Про внесення змін до рішення 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 

47. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
в оренду для городництва. 

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

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

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

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

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

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

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

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

52. 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 



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

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

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

54. 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 

55. Про депутатський запит депутата міської ради Олександра ГОРБЕНКА 
щодо придбання ноутбуків для КЗ «Баштанський міський Будинок культури». 

Інформує: Олександр БЕРЕГОВИЙ, міський голова 

 

До участі у сесії долучилися депутати міської ради Сергій СЕМЕНОВ та Ольга 
ВОЛОДЬКОВА. 
 

1. СЛУХАЛИ:  
Про депутатський запит депутата міської ради Валерія НАЗАРОВА щодо 
виділення коштів на ремонт харчоблоку та санвузла ЗДО № 11 «Джерельце». 

Доповідав: Валерій НАЗАРОВ, депутат міської ради 

В ході обговорення проекту рішення депутатами було запропоновано 
підтримати депутатський запит депутата міської ради Валерія НАЗАРОВА щодо 
виділення коштів на ремонт харчоблоку та санвузла ЗДО № 11 «Джерельце».  

Окрім того, запропоновано доручити фінансовому відділу Баштанської міської 
ради внести зміни до бюджету Баштанської міської територіальної громади на 2021 
рік  в частині збільшення видатків, пов’язаних з оновленням харчоблоку та санвузлу 
ЗДО № 11 «Джерельце» с.Новосергіївка – 49,0 тис.грн. 
 

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

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 1  додається) 
 

2. СЛУХАЛИ:  
Про затвердження Цільової соціальної програми забезпечення житлом дітей-

сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа в 
Баштанській міській раді на 2021-2023 роки 

Доповідала: Наталія ГОРДІЄНКО, начальник служби у справах дітей  

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

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 2  додається) 
 

 

 

 



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

Доповідала: Лариса ГАВРИЛЮК, начальник відділу з соціальних 
питань 

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

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 3  додається) 
 

4. СЛУХАЛИ:  
Про хід виконання Комунікаційної стратегії Баштанської ОТГ (Баштанської 
об’єднаної територіальної громади) на 2019−2026 роки за 2020 рік та І півріччя 
2021 року. 

Доповідала: Олена ВИНОГРАДОВА, начальник відділу з питань засобів 
масової інформації та зв’язків з громадськістю 

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

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 4  додається) 
 

5. СЛУХАЛИ:  
Про внесення змін до Комунікаційної стратегії Баштанської ОТГ (Баштанської 
об’єднаної територіальної громади) на 2019−2026 роки. 

Доповідала: Олена ВИНОГРАДОВА, начальник відділу з питань засобів 
масової інформації та зв’язків з громадськістю 

Проведено голосування:  
Підсумки голосування:  
«ЗА» - 18, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» -1 

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 5  додається) 
 

6. СЛУХАЛИ:  
Про звіт старости Хистофорівського старостинського округу Баштанської 
міської ради. 

Доповідала: Лариса ХРУСТАВКА, староста с.Христофорівка 

Проведено голосування:  
Підсумки голосування:  
«ЗА» - 18, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» -1 

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 6  додається) 
 

7. СЛУХАЛИ:  
Про затвердження Гімну територіальної громади міста Бащтанка та Положення 
«Про зміст, опис та порядок використання  Гімну територіальної громади міста 
Баштанка» 

Доповідала: Світлана БЕРЕЗОВСЬКА, начальник відділу розвитку 
культури і туризму  

     



    Головуючий на сесії міський голова Олександр БЕРЕГОВИЙ проінформував, що в 
ході обговорення проекту рішення на спільному засіданні постійних комісій депутатами 
було запропоновано розробити установчі документи та провести конкурс на кращий 
текст та музику гімну Баштанської територіальної громади,  після чого провести  
громадське обговорення  проекту гімну, який буде визначено переможцем за 
результатами конкурсу. Після чого винести на затвердження сесії.  

Депутатами було запропоновано зняти з порядку денного даний проект 
рішення. 
  

Проведено голосування за пропозицію щодо зняття проекту рішення з порядку денного 
сесії та направлення його на доопрацювання:  

 

Підсумки голосування:  
«ЗА» - 18, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» -0 

ВИРІШИЛИ:      (зняти проект рішення з порядку денного сесії та направити його на 
доопрацювання) 

 

8. СЛУХАЛИ:  
Про внесення змін до рішення міської ради від 18 серпня 2017 року №3 «Про 

затвердження Положення про встановлення щомісячного розміру плати за 
навчання в комунальній установі «Баштанська дитяча музична школа» та 
встановлення щомісячної плати за навчання». 

Доповідала: Світлана БЕРЕЗОВСЬКА, начальник відділу розвитку 
культури і туризму  

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

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 7  додається) 
 

9. СЛУХАЛИ:  
Про затвердження Положення про порядок використання шкільних автобусів. 

Доповідала: Таїса ПРИХОДЬКО, головний спеціаліст відділу освіти, 
молоді та спорту  

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

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 8  додається) 
 

10. СЛУХАЛИ:  
Про затвердження типової форми контракту з керівником комунального закладу 
загальної середньої освіти.  

Доповідала: Таїса ПРИХОДЬКО, головний спеціаліст відділу освіти, 
молоді та спорту 

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

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 9  додається) 
 

 

 



11. СЛУХАЛИ:  
Про передачу  майна комунальної власності Баштанської територіальної 
громади з балансу відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету 
Баштанської міської ради на баланс Баштанської міської ради Миколаївської 
області. 

Доповідала: Таїса ПРИХОДЬКО, головний спеціаліст відділу освіти, 
молоді та спорту 

Проведено голосування:  
Підсумки голосування:  
«ЗА» - 18, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» -0 

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 10  додається) 
 

12. СЛУХАЛИ:  
Про внесення доповнень до Положення про Службу у справах дітей Баштанської 
міської ради, затвердженого рішенням Баштанської міської ради від 04 березня 
2021 року № 19 «Про створення Служби у справах дітей Баштанської міської 
ради». 

Доповідала: Наталія ГОРДІЄНКО, начальник служби у справах дітей  

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

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 11  додається) 
 

13. СЛУХАЛИ:  
Про затвердження звіту про виконання бюджету Баштанської міської 
територіальної громади та використання резервного фонду непередбачених 
видатків за січень-червень 2021 року. 

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

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

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 12  додається) 
 

14. СЛУХАЛИ:  
Про внесення змін до бюджету Баштанської міської територіальної громади на 
2021 рік. 

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

  

Доповідач проінформувала, що у зв'язку з підтриманням депутатського запиту 
депутата міської ради Валерія НАЗАРОВА та наданням відповідного доручення 
фінансовому відділу Баштанської міської ради, пропонується внести додаткові зміни до 
проекту рішення в частині збільшення видатків, пов’язаних з оновленням харчоблоку та 
санвузлу ЗДО № 11 «Джерельце» с.Новосергіївка у сумі  49,0 тис.грн. 

Проведено голосування з урахуванням змін:  

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



ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 13  додається) 
 

15. СЛУХАЛИ:  
Про затвердження Прогнозу бюджету Баштанської міської територіальної 
громади на 2022-2024 роки. 

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

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

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 14  додається) 
 

16. СЛУХАЛИ:  
Про затвердження Кодексу етики депутатів Баштанської міської ради. 

Доповідала: Інна ГОМЕРСЬКА, секретар міської ради   
 

Проведено голосування:  
Підсумки голосування:  
«ЗА» - 18, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» -1 

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 15  додається) 
 

17. СЛУХАЛИ:  
Про продовження договору оренди комунального майна Баштанської міської ради 
без проведення аукціону. 

 

 

 

 

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

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 16  додається) 
 

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

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

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

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 17  додається) 
 

19. СЛУХАЛИ:  
Про надання згоди на безоплатне прийняття майна (комп’ютерної техніки) з 
державної власності у комунальну власність та на баланс територіальної 
громади Баштанської міської ради. 

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

Проведено голосування:  

Доповідав: Юрій  ВЕЛИКОРОД, начальник відділу з питань житлово-

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



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

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 18  додається) 
 

20. СЛУХАЛИ:  
Про затвердження Порядку продажу земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення, на яких розташовані об'єкти нерухомого 
майна, що є власністю покупців цих ділянок на території Баштанської 
територіальної громади. 

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

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

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 19  додається) 
 

21. СЛУХАЛИ:  
Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо встановлення 
(зміни) меж населеного пункту села Добре Баштанської міської ради 
Баштанського району Миколаївської області. 

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

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

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 20  додається) 
 

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

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

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

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 21  додається) 
 

23. 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 

Проведено голосування:  
Підсумки голосування:  
«ЗА» - 17, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» -2 

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 22  додається) 
 

24. СЛУХАЛИ:  
Про відмову в наданні дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо надання 
земельної ділянки у власність для ведення фермерського господарства. 



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

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

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 23  додається) 
 

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

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

       

Головуючий на сесії міський голова Олександр БЕРЕГОВИЙ проінформував, 
що в ході обговорення проекту рішення на спільному засіданні постійних комісій 
депутатами було запропоновано внести поправки до проєкту рішення та доповнити 
його пунктом наступного змісту: 

 

«Надати дозвіл ЗОЛОТАРЮ Сергію Андрійовичу замовити в землевпорядній 
організації виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для будівництва та обслуговування гаражу площею до 0,0100 га,  із земель 
комунальної власності по вул. Промислова, 13 а, гараж №142, м Баштанка». 
 

Голосування за проект рішення за основу: 
Підсумки голосування:  
«ЗА» - 18, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» -1 

 
Голосування за поправку: 
Підсумки голосування:  
«ЗА» - 17, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» -1 

 

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

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 24  додається) 
 

26. СЛУХАЛИ:  
Про внесення змін до рішення від 22 липня 2021 року № 31 «Про дозвіл на 
розробку технічної документації з землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства». 

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

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

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 25 додається) 
 

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



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

            

Головуючий на сесії міський голова Олександр БЕРЕГОВИЙ проінформував, 
що в ході обговорення проекту рішення на спільному засіданні постійних комісій 
депутатами було запропоновано  пункти 3,4,7,8 викласти в новій редакції 

  

«3. Відмовити ГІБЦЮ Миколі Іллічу в наданні дозволу на розробку проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для ведення індивідуального 
садівництва,  загальною площею до 0,1200 га, на території СТ «Трудівник». 

4. Відмовити ЄЛАНЦЕВУ Владиславу Володимировичу в наданні дозволу на 
розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для ведення 
індивідуального садівництва,  загальною площею до 0,1200 га, на території СТ 
«Трудівник».  

7. Відмовити ПАВЛОВІЙ Тетяні Андріївні в наданні дозволу на розробку 
проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для ведення 
індивідуального садівництва,  загальною площею до 0,1200 га, на території СТ 
«Трудівник».  

8. Відмовити ПАВЛОВУ-ЗОРЕЛИЦЬКОМУ Максиму Леонідовичу в наданні 
дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для 
ведення індивідуального садівництва,  загальною площею до 0,1200 га, на території 
СТ «Трудівник».» 

 

Решта пунктів проекту рішення залишається без змін. 
 
Голосування за проект рішення за основу: 
Підсумки голосування:  
«ЗА» - 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» -0 

 

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

 

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

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 26 додається) 
 

28. СЛУХАЛИ:  
Про дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу 
земельної ділянки. 

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

 
     Головуючий на сесії міський голова Олександр БЕРЕГОВИЙ проінформував, що в 
ході обговорення проекту рішення на спільному засіданні постійних комісій депутатами 
було надано доручення Івану БУБЛИКУ, начальнику відділу з питань земельних 
відносин та охорони навколишнього середовища підготувати на сесію  інформацію 



щодо вказаної земельної ділянки, чи зареєстрована ділянка в реєстрі речових прав на 
нерухоме майно,  чи сплачувалися  податки  і в якому розмірі за останні два роки. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
Іван БУБЛИК, начальник відділу з питань земельних відносин та охорони 
навколишнього середовища, який проінформував, що дані щодо обтяжень стосовно 
даної земельної ділянки в реєстрі речових прав на нерухоме майно відсутні, податки 
за оренду земельної ділянки, вказаної в проекті рішення,  до міського бюджету також 
не надходили. 
 

Головуючий на сесії міський голова Олександр БЕРЕГОВИЙ, у зв’язку з 
необхідністю доопрацювання та всебічного вивчення питання, вніс пропозицію про 
зняття проекту рішення з порядку денного та направлення його на доопрацювання. 
 

Голосування за пропозицію про зняття даного проєкту рішення з порядку денного та 
направлення його на доопрацювання. 
  

Підсумки голосування:  
«ЗА» - 17, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» -2 

ВИРІШИЛИ:      (зняти проект рішення з порядку денного сесії та направити його на 
доопрацювання) 
 

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

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

       

Головуючий на сесії міський голова Олександр БЕРЕГОВИЙ звернув увагу 
депутатів, що дане рішення приймається не менше як двома третинами голосів 
депутатів від загального складу ради. 
  

       Головуючий на сесії міський голова Олександр БЕРЕГОВИЙ проінформував, що 
в ході обговорення проекту рішення на спільному засіданні постійних комісій депутатами 
було запропоновано доповнити проєкт рішення пунктами наступного змісту: 

 

«Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
в натурі меж земельної ділянки в спільну часткову власність: ½ частку МУЗИЧЕНКУ 
Олександру Володимировичу, ¼ частку МУЗИЧЕНКУ Володимиру Володимировичу 
та ¼ частку АНДРОЩУК Вікторії Володимирівні площею 1,5265 га, кадастровий 
номер 4820684600:01:000:0012, 4820684600:01:000:0013 площею 2,6478 га, 
4820684600:01:000:0014 площею 0,1200 га для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва в межах Пісківського старостинського округу, 
Баштанського району, Миколаївської області та передати вищезазначені ділянки їм у 
спільну часткову власність» 

«Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
в натурі меж земельної ділянки в спільну часткову власність по ½ частці кожному 
ФЕДОРЧУКУ Олександру Миколайовичу та ФЕДОРЧУКУ Павлу Миколайовичу 



площею 12,2684 га, кадастровий номер 4820680500:04:000:0006 для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва в межах Добренського старостинського округу, 
Баштанського району, Миколаївської області та передати вищезазначені ділянки їм у 
спільну часткову власність.» 

 

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

 

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

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

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 27 додається) 
 

30. 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 

         

Головуючий на сесії міський голова Олександр БЕРЕГОВИЙ звернув увагу 
депутатів, що дане рішення приймається не менше як двома третинами голосів 
депутатів від загального складу ради. 
 

Головуючий на сесії міський голова Олександр БЕРЕГОВИЙ проінформував, 
що в ході обговорення проекту рішення на спільному засіданні постійних комісій 
депутатами було запропоновано внести поправки до проєкту рішення та доповнити 
його пунктом наступного змісту: 

«Затвердити ОСАДЧОМУ Миколі Віталійовичу проєкт землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
площею 2,0000 га, кадастровий номер 4820680500:02:000:0415, в межах 
Новоєгорівського старостинського округу, Баштанського району, Миколаївської 
області та передати вищезазначену ділянку  йому у власність.» 

 

Також, в ході обговорення на спільному засіданні постійних комісій депутатами 
було запропоновано окремо проголосувати пункти про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства учасникам бойових дій, а саме: 

 

«1. Затвердити ТЕСЕЛЬКУ Сергію Сергійовичу та АЛЛАХВЕРДИЄВІЙ 
Гюзель Мехтіївні проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
для ведення особистого селянського господарства площею  1,8500 га, кадастровий 
номер 4820686500:03:000:0951, та 1.9000 га, кадастровий номер 
4820686500:03:000:0949 в межах Явкинського старостинського округу, Баштанського 
району, Миколаївської. 



1) Передати у власність громадянину ТЕСЕЛЬКУ Сергію Сергійовичу земельну 
ділянку площею 1,8500 га, кадастровий номер 4820686500:03:000:0951 для ведення 
особистого селянського господарства. 

2) Передати у власність громадянці АЛЛАХВЕРДИЄВІЙ Гюзель Мехтіївні 
земельну ділянку площею 1,9000 га, кадастровий номер 4820686500:03:000:0949 для 
ведення особистого селянського господарства. 

 

7. Затвердити НОВИЦЬКОМУ Сергію Васильовичу проєкт землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства площею 2,0000 га, кадастровий номер 4820684600:01:000:2716, в межах 
Пісківського старостинського округу, Баштанського району, Миколаївської області та 
передати вищезазначену ділянку  йому у власність.» 

 

Також, в ході обговорення на спільному засіданні постійних комісій депутатами 
було запропоновано окремо проголосувати пункти про затвердження проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства громадянам, які не мають статусу учасників бойових дій, а 
саме: 

 

 «2.Затвердити БАВИКІНУ Андрію Вячеславовичу проект  землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства площею 2,0000 га, кадастровий номер 4820684400:02:000:0505, в межах 
Новосергіївського старостинського округу, Баштанського району, Миколаївської 
області та передати вищезазначену ділянку  йому у власність. 

3. Затвердити БАВИКІНУ Максиму Вячеславовичу  проєкт землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства площею 1,9308 га, кадастровий номер 4820684400:02:000:0506, в межах 
Новосергіївського старостинського округу, Баштанського району, Миколаївської 
області та передати вищезазначену ділянку  йому у власність. 

4. Затвердити ЄГОРОВУ Ігорю Миколайовичу проєкт землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства площею 2,0000 га, кадастровий номер 4820680500:03:000:0030, в межах 
Добренського старостинського округу, Баштанського району, Миколаївської області 
та передати вищезазначену ділянку  йому у власність. 

5.Затвердити ЄГОРОВІЙ Оксані Сергіївні проєкт землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства площею 2,0000 га, кадастровий номер 4820680500:03:000:0029, в межах 
Добренського старостинського округу, Баштанського району, Миколаївської області 
та передати вищезазначену ділянку  їй у власність. 

6.Затвердити КАЛЯГІНУ Максиму Олександровичу проєкт землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства площею 1,4005 га, кадастровий номер 4820684200:02:000:0174, в межах 
Новопавлівського старостинського округу, Баштанського району, Миколаївської 
області та передати вищезазначену ділянку  йому у власність.» 

 

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

 



Голосування  за першу поправку щодо затвердження документації Осадчому М.В. 
Підсумки голосування:  
«ЗА» - 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» -0 

 

Голосування за другу поправку  щодо затвердження документації учасникам бойових 
дій 

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

 

Голосування  за третю поправку щодо затвердження документації громадянам, що не 
мають статусу учасників бойових дій 

Підсумки голосування:  
«ЗА» - 8, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -2, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» -7 

 

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

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 28  додається) 
 

31. СЛУХАЛИ:  
Про дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) ТОВ «ПЕТРОНІЯ». 

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

Проведено голосування:  
Підсумки голосування:  
«ЗА» - 18, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» -1 

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 29  додається) 
 
32. 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:  
Підсумки голосування:  
«ЗА» - 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» -0 

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 30 додається) 
 

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

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

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

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 31  додається) 
 

 

 



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

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

   

Депутат міської ради Лідія ЗАБОЛОТНЯ заявила про виникнення в неї 
конфлікту інтересів. 

 

Головуючий на сесії міський голова Олександр БЕРЕГОВИЙ звернув увагу 
депутатів, що дане рішення приймається не менше як двома третинами голосів 
депутатів від загального складу ради. 
 

У зв'язку з тим, що неучасть депутата міської ради Лідії ЗАБОЛОТНЬОЇ у 
прийнятті рішення призведе до втрати повноважності відповідної ради, їй надано 
право взяти участь у прийнятті радою даного рішення порядку денного, враховуючи 
публічне самостійне повідомлення про конфлікт інтересів під час пленарного 
засідання ради. 
 

      Головуючий на сесії міський голова Олександр БЕРЕГОВИЙ проінформував, що в 
ході обговорення на спільному засіданні постійних комісій депутатами було 
запропоновано доповнити його пунктом наступного змісту: 
«Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність   
ВИГОВСЬКІЙ Людмилі Леонідівні  загальною площею 0,0030 га, кадастровий номер 
4820610100:01:050:0041, для будівництва і обслуговування гаражу по                           

вул. Полтавській, 35а, гараж 58, м. Баштанка, Баштанський район Миколаївська 
область, і передати вищезазначену земельну ділянку їй в приватну власність.»   

 

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

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

 

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

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 32  додається) 
 

35. 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 

     



Головуючий на сесії міський голова Олександр БЕРЕГОВИЙ звернув увагу 
депутатів, що дане рішення приймається не менше як двома третинами голосів 
депутатів від загального складу ради. 
   

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

ВИРІШИЛИ:   (рішення міської ради  № 33 додається) 
 

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

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

Проведено голосування:  
Підсумки голосування:  
«ЗА» - 14, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -1, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» -4 

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 34  додається) 
 

37. СЛУХАЛИ:  
Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель 
міста Баштанка Баштанського району Миколаївської області. 

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

 

Головуючий на сесії міський голова Олександр БЕРЕГОВИЙ проінформував, 
що в ході обговорення на спільному засіданні постійних комісій депутатами було 
запропоновано виключити пункт 2 з  проєкту рішення. 

 
Проведено голосування за проект рішення зі змінами:  

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

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 35  додається) 
 

38. 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 

 

Міський  голова Олександр БЕРЕГОВИЙ  повідомив, що від депутата міської 
ради Віктора ЛЕХА  надійшла заява про виникнення в нього конфлікту інтересів. 

  

Головуючий на сесії міський голова Олександр БЕРЕГОВИЙ звернув увагу 
депутатів, що дане рішення приймається не менше як двома третинами голосів 
депутатів від загального складу ради. 

 

У зв'язку з тим, що неучасть депутата міської ради Віктора ЛЕХА у прийнятті 
рішення призведе до втрати повноважності відповідної ради, йому надано право взяти 



участь у прийнятті радою даного рішення порядку денного, враховуючи публічне 
самостійне повідомлення про конфлікт інтересів під час пленарного засідання ради. 
 

        Головуючий на сесії міський голова Олександр БЕРЕГОВИЙ проінформував, що 
в ході обговорення на спільному засіданні постійних комісій депутатами було 
запропоновано внести поправки до проєкту рішення та доповнити його пунктом 
наступного змісту: 
«Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення в натурі (на 
місцевості) меж земельної ділянки ШАХУ Олександру Степановичу загальною 
площею 0,1523 га, кадастровий номер 4820680500:06:015:0004, для будівництва та 
обслуговування житлового будинку та господарських споруд по вул. Лесі Українки, 
75, с. Новоєгорівка, Баштанський район, Миколаївська область, і передати 
вищезазначену земельну ділянку йому в приватну власність.» 

 

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

 

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

 

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

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 36 додається) 
 

39. 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 

 

Головуючий на сесії міський голова Олександр БЕРЕГОВИЙ звернув увагу 
депутатів, що дане рішення приймається не менше як двома третинами голосів 
депутатів від загального складу ради. 
     

      Головуючий на сесії міський голова Олександр БЕРЕГОВИЙ проінформував, що в 

ході обговорення за спільному засіданні постійних комісій депутатами було 
запропоновано  доповнити проект рішення 20  пунктами. Проект доопрацьованого 
рішення надано депутатам в роздатковому матеріалі. 
 

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

 

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

 



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

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 37  додається) 
 

40. СЛУХАЛИ:  
Про припинення права постійного користування земельною ділянкою. 

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

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

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 38  додається) 
 
41. СЛУХАЛИ:  
Про надання дозволу на розробку проєкту із землеустрою щодо надання 
земельної ділянки у власність для ведення фермерського господарства. 

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

Проведено голосування:  
Підсумки голосування:  
«ЗА» - 18, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» -0 

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 39  додається) 
 

42. 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 

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

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 40  додається) 
 

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

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

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

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 41  додається) 
 

44. СЛУХАЛИ:  
Про внесення змін до рішення міської ради від 22 липня 2021 року № 32 «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:  
Підсумки голосування:  
«ЗА» - 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» -0 

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 42  додається) 
 

45. СЛУХАЛИ:  
Про дозвіл на розробку технічної документації з землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства. 

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

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

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 43  додається) 
 

46. СЛУХАЛИ:  
Про внесення змін до рішення 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 

       

Головуючий на сесії міський голова Олександр БЕРЕГОВИЙ звернув увагу 
депутатів, що дане рішення приймається не менше як двома третинами голосів 
депутатів від загального складу ради. 
 
Проведено голосування:  
Підсумки голосування:  
«ЗА» - 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» -0 

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 44  додається) 
 

47. СЛУХАЛИ:  
Про затвердження 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:  
Підсумки голосування:  
«ЗА» - 18, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» -1 

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 45 додається) 
 

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

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

Проведено голосування:  



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

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 46 додається) 
 

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

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

      

Депутат міської ради Володимир СУХАРЬ повідомив про виникнення в нього 
конфлікту інтересів.   

 
       Головуючий на сесії міський голова Олександр БЕРЕГОВИЙ проінформував, що 
в ході обговорення на спільному засіданні постійних комісій депутатами було надано 
окреме доручення голові комісії з питань агропромислового комплексу, земельних 
ресурсів, благоустрою та екології Петру ЖИГАЛКІНУ та Івану БУБЛИКУ, 
начальнику відділу з питань земельних відносин та охорони навколишнього 
середовища щодо обстеження земельних ділянок  МАЧУРИ Наталії Анатоліївни і 
МОЛНАРА Тібора Степановича, про результати обстеження доручено 

проінформувати депутатів на сесії міської ради. 
 

ВИСТУПИЛИ: 
Петро ЖИГАЛКІН, депутат міської ради, який проінформував, що  ним спільно з 
депутатом міської ради Валерієм НАЗАРОВИМ та начальником відділу з питань 
земельних відносин та охорони навколишнього середовища Іваном БУБЛИКОМ було 
проведено обстеження земельної ділянки за заявою Наталії МАЧУРИ. В ході 
обстеження було встановлено, що відхилень фактичної площі земельної ділянки та 
площі, передбаченої проектом землеустрою не було виявлено. Проект розроблено на 
ту площу земельної ділянки, яка фактично використовується заявницею. 

Також, Петро ЖИГАЛКІН зауважив, що ним спільно з  начальником відділу з 
питань земельних відносин та охорони навколишнього середовища Іваном 
БУБЛИКОМ було проведено обстеження земельної ділянки за зверненням Тібора 
МОЛНАРА. В ході обстеження було виявлено, що земельна ділянка використовується 
як рілля без належного оформлення права користування даною земельною ділянкою. 
У зв'язку з цим пропонується провести повторне обстеження земельної ділянки 
комісією з відшкодування збитків, скласти відповідні акти та винести на затвердження 
виконавчого комітету. А вже після цього повернутись до розгляду звернення Тібора 
МОЛНАРА щодо затвердження проекту землеустрою.  

  Запропонував окремо проголосувати за пункт 9 даного рішення та окремо за 
всі інші пункти даного рішення.  
 

Голосування за проект рішення за основу: 
Підсумки голосування:  
«ЗА» - 17, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -1, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» -1 

 

Голосування за пункти 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11 проекту рішення: 
Підсумки голосування:  
«ЗА» - 16, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -2, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» -1 



Голосування за пункт 9 проекту рішення щодо затвердження проекту землеустрою 
Тібору МОЛНАРУ: 
Підсумки голосування:  
«ЗА» - 4, «ПРОТИ» - 2, «УТРИМАЛИСЬ» -10, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» -3 

 

Голосування за проект рішення в цілому:  
Підсумки голосування:  
«ЗА» - 17, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -1, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» -1 

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 47  додається) 
 

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

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

Проведено голосування:  
Підсумки голосування:  
«ЗА» - 18, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» -1 

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 48  додається) 
 

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

 

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

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 49  додається) 
 

52. 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 

       

        Головуючий на сесії міський голова Олександр БЕРЕГОВИЙ проінформував, що 
в ході обговорення на спільному засіданні постійних комісій депутатами було надано 
окреме доручення голові ветеранської організації, депутату міської ради Ганні 
ЗЮЗЬКО, щодо перевірки статусу  учасника бойових дій. 
  

ВИСТУПИЛИ: 
Ганна ЗЮЗЬКО, депутат міської ради,  яка проінформувала присутніх, що в ході 
опрацювання документів, доданих до заяв громадянами, нею було виявлено, що в 
документах заявника Станіслава МЕЛЬНИЧУКА наявне посвідчення учасника 
бойових дій видане ще у 2008 році, до того ж оформлене не належним чином. 
Наголосила на тому, що мала із заявником телефонну розмову, роз'яснила йому 

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



ситуацію, він зобов'язався подати до міської ради належним чином оформлене 
посвідчення учасника бойових дій. Після чого було запропоновано повернутись до 
розгляду його заяви. 
 

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

 

Голосування за пункт щодо надання дозволу МЕЛЬНИЧУКУ Станіславу Степановичу  
на розробку проєкту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки у власність для 
ведення особистого селянського господарства площею до 2,00 га, в межах  
Новоєгорівського старостинського округу, Баштанського району, Миколаївської 
області як учаснику бойових дій: 

Підсумки голосування:  
«ЗА» - 1, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» -8, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» -9 

 

Голосування за проект рішення в цілому:  
Підсумки голосування:  
«ЗА» - 18, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» -1 

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 50  додається) 
 

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

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

 

Депутат міської ради Володимир СУХАРЬ повідомив  про виникнення в нього 
конфлікту інтересів 

 
Проведено голосування:  
Підсумки голосування:  
«ЗА» - 17, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» -2 

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 51  додається) 
 

54. 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 

 

       Головуючий на сесії міський голова Олександр БЕРЕГОВИЙ проінформував, що 
в  ході обговорення на спільному засіданні постійних комісій депутатами було 
запропоновано запросити на сесію заявника Володимира ЄЛАНЦЕВА. 

 
Проведено голосування:  
Підсумки голосування:  
«ЗА» - 18, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -1, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» -0 

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 52  додається) 



 
55. СЛУХАЛИ:  
Про депутатський запит депутата міської ради Олександра ГОРБЕНКА щодо 
придбання ноутбуків для КЗ «Баштанський міський Будинок культури» 

Доповідав: Олександр БЕРЕГОВИЙ, міський голова  

Проведено голосування:  
Підсумки голосування:  
«ЗА» - 8, «ПРОТИ» - 2, «УТРИМАЛИСЬ» -8, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» -1 

ВИРІШИЛИ:      (депутатський запит не підтримано) 

 

 

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

 

 

 

 

 


