
 

 

 

БАШТАНСЬКА  МІСЬКА РАДА  

БАШТАНСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

П Р О Т О К О Л 

від 27 вересня  2021 року № 15   

           м. Баштанка 

 ХV позачергова сесія  восьмого   
скликання 

Місце проведення: зал засідань 

міської ради 

Час 10.00 год. 
                                                                         

Всього  обрано  депутатів – 26 

Присутні  на  сесії  міської  ради – 16  (протокол реєстраційного голосування 

додається). 
       

Головуючий на сесії –   Олександр БЕРЕГОВИЙ, міський голова.    

   

Головуючий на сесії міський голова Олександр БЕРЕГОВИЙ проінформував 
присутніх про те, що п’ятнадцята позачергова сесія скликана у зв’язку з необхідністю 
укладення договору до 01 жовтня 2021 року з Національною службою здоров’я 
України на фінансування на 2022 рік з метою забезпечення якісного надання 
пацієнтам послуг первинної медичної допомоги. 

Окрім того, до міської ради надійшло клопотання  начальника відділу з 
соціальних питань щодо необхідності підготовки документів для подання для 
участі в експериментальному проекті Міністерства соціальної політики України 
відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 04.08.2021 р. №817 «Деякі 
питання реалізації експериментального проекту з організації в територіальних 
громадах соціальної роботи із сім’ями та дітьми, які належать до вразливих груп 
населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах» . 

 

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

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

діяльності виконавчих органів ради; 
- ВЕЛИКОРОД Юрій Валентинович - начальник відділу з питань житлово-

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

- ГАВРИЛЮК Лариса Анатоліївна - начальник відділу з соціальних питань;  
- КОМОЩУК Олена Іванівна - начальник відділу з питань розвитку 

економіки та торгівлі; 
- ТУР Олександр Сергійович - юрист КНП «Баштанська багатопрофільна 

лікарня»; 

- Працівники виконавчого апарату міської ради. 

 



Головуючий на сесії Олександр БЕРЕГОВИЙ, міський голова запропонував 

депутатам провести реєстраційне голосування. 
 

Проведено реєстраційне голосування. 
 Зареєструвались 16  депутатів та міський голова. 

 

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

      

 (Лунає  Державний  Гімн  України) 
   

Головуючий на сесії запропонував обрати секретаріат у кількості трьох 
депутатів: 
 

ЛЕХ Віктор Петрович, від політичної партії «Слуга народу», 
ОНИЩУК Володимир Іванович, від політичної партії «Європейська 
солідарність», 
ЧЕРНОВА Зінаїда Миколаївна, від політичної партії «Наш край». 

    

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

 

        Також, головуючий на сесії вніс пропозицію обрати лічильну комісію у кількості 
трьох депутатів: 
БЕНЮХ Юрій Іванович, від політичної партії ВО «Батьківщина», 
ЗЮЗЬКО Ганна Станіславівна, від політичної партії «Європейська 
солідарність», 
СЕМЕНОВ Сергій Дмитрович, від політичної партії «Слуга народу». 
 

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

 

Головуючий на сесії міський голова Олександр БЕРЕГОВИЙ оголосив 

порядок денний та регламент роботи п’ятнадцятої  позачергової сесії міської ради і 
запропонував проголосувати за його затвердження. 

 

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

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 

п’ятнадцятої  позачергової  сесії міської ради  восьмого скликання: 
 

1. Про  внесення  змін до Програми соціально    –   економічного      розвитку 
Баштанської об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки, затвердженої 
рішенням міської ради від 23 грудня 2019 року №2. 



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

 

2. Про затвердження додаткового переліку підприємств, установ, організацій, 
що надають соціально важливі послуги населенню на території Баштанської 
міської ради. 

Інформує: Юрій  ВЕЛИКОРОД, начальник відділу з питань житлово-

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

 

3. Про прийняття рішення про задоволення заяви орендаря щодо збільшення 
площі орендованого майна та строку оренди. 

Інформує: Юрій  ВЕЛИКОРОД, начальник відділу з питань житлово-

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

1. СЛУХАЛИ:  
Про  внесення  змін до Програми соціально    –   економічного      розвитку 
Баштанської об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки, затвердженої 
рішенням міської ради від 23 грудня 2019 року №2. 

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

 

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

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 1  додається) 
 

2.  СЛУХАЛИ:  
Про затвердження додаткового переліку підприємств, установ, організацій, що 
надають соціально важливі послуги населенню на території Баштанської міської 
ради.  

Доповідав: Юрій  ВЕЛИКОРОД, начальник відділу з питань житлово-

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

 

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

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 2  додається) 
 

3. СЛУХАЛИ:  
Про прийняття рішення про задоволення заяви орендаря щодо збільшення площі 
орендованого майна та строку оренди. 

Доповідав: Юрій  ВЕЛИКОРОД, начальник відділу з питань житлово-

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

 

Проведено голосування  



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

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 3  додається) 
 

Головуючий на сесії міський голова Олександр БЕРЕГОВИЙ проінформував, що 
проекти рішень порядку денного п’ятнадцятої  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.  
 

ВИСТУПИЛИ:  
Володимир ОНИЩУК, депутат міської ради, який запропонував включити до порядку 
денного позачергової сесії міської ради розгляд його депутатського запиту щодо 
направлення звернення депутатів міської ради  до Президента України, Верховної ради 
України, Кабінету Міністрів України щодо неконтрольованого зростання ціни на 
природний газ, у зв'язку з тим, що під загрозою зрив опалювального сезону у всіх 
закладах комунальної власності Баштанської територіальної громади. 
 

Олександр БЕРЕГОВИЙ, міський голова, який на пропозицію депутата міської ради 
Володимира ОНИЩУКА щодо розгляду його депутатського запиту проінформував, що 
до міської ради надійшло загалом чотири депутатських запита про направлення звернень 
до Президента України, Верховної ради України, Кабінету Міністрів України щодо 
неконтрольованого зростання ціни на природний газ. До запитів депутатами було 
долучено тексти звернень різного змісту. Тому, у зв'язку з необхідністю напрацювання та 
погодження одного тексту звернення, пропонується розробити текст звернення та 
винести на розгляд постійних комісій міської ради та XVI планової сесії міської ради, 
проведення якої заплановано на 7 жовтня 2021 року.   

 

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 


