
 

 

 

БАШТАНСЬКА  МІСЬКА РАДА  

БАШТАНСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

П Р О Т О К О Л 

від 09 квітня  2020 року № 7   

м. Баштанка 

 VІІ позачергова сесія  восьмого   
скликання 

Місце проведення: зал засідань міської 
ради 

Час 10.00 год. 
                                                                         

Всього  обрано  депутатів – 26 

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

Головуючий на сесії –   Олександр БЕРЕГОВИЙ, міський голова.    

   

Головуючий на сесії міський голова Олександр БЕРЕГОВИЙ проінформував 
присутніх про те, що сьома позачергова сесія скликана у зв’язку з необхідністю   
вирішення питання належного приміщення для функціонування ЦНАП територіальної 
громади. Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих  актів України 
щодо оптимізації мережі та функціонування центрів надання адміністративних  послуг та 
удосконалення доступу до адміністративних послуг, які надаються в електронній формі» 
передбачається, що центри надання адміністративних послуг райдержадміністрацій 
функціонують до початку належної роботи центрів надання адміністративних послуг, 
утворених відповідними міськими, селищними радами в адміністративних центрах 
районів (станом на 1 січня 2020 року), але не пізніше ніж до 31 грудня 2021 р. 

Також, законом про мережу ЦНАП (943-ІХ від 13.11.2020) передбачено 
затвердження обов’язкового переліку послуг для ЦНАП. Такий проєкт вже оприлюднено 
3 березня 2021 року. у відповідності до нього ЦНАПи  районних центрів, які існували до 

адмінреформи 2020 року, мають надавати більш як 700 послуг. 
Таким чином, перед міською радою та її виконавчим комітетом постали виклики 

щодо можливості реалізації делегованих державою повноважень у повному обсягу і у 
належних умовах. У свою чергу держава з метою фінансової підтримки ОМС для 
виконання цього   обов’язку  приймає документ про надання субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на розвиток мережі центрів надання адміністративних 
послуг (постанова КМУ від 24.03.2021 р.№249). 

Час для подання клопотання на отримання даної субвенції є обмеженим, всього до 
12 травня 2021 року, тобто протягом 30 робочих днів з дня публікації документа в 
офіційному виданні. 

У   зв’язку з вищезазначеним та з метою забезпечення виконання вимог Постанови 
КМУ від 24.03.2021 р. «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток мережі ЦНАП» саме і скликається 
позачергова сесія, так як строки для підготовки та подання необхідних матеріалів дуже 
стислі. 
 

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

діяльності виконавчих органів ради; 



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

- КОНОНЕНКО Лариса Анатоліївна – керуюча справами виконавчого комітету; 
- ДЕРЕВʼЯНКО Максим Сергійович – начальник відділу освіти, молоді та спорту; 
- ЧЕРНЕНКО Олександр Олександрович – начальник відділу «Центр надання 

адміністративних послуг»; 
- 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: 
 

ЛУПІН Дмитро Сергійович, від політичної партії «Опозиційна платформа ЗА ЖИТТЯ», 
РУДЕНКО Лілія Володимирівна, від політичної партії «Європейська солідарність», 

СЕМЕНОВ Сергій Дмитрович, від політичної партії «Слуга народу». 
    

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

        Також, головуючий на сесії вніс пропозицію обрати лічильну комісію у кількості 
трьох депутатів: 
ЖИГАЛКІН Петро Іванович, від політичної партії «Наш край», 

ЗАБОЛОТНЯ Лідія Іванівна, від політичної партії ВО «Батьківщина», 
ЛЕХ Віктор Петрович, від політичної партії «Слуга народу». 
 

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

 

Головуючий на сесії міський голова Олександр БЕРЕГОВИЙ оголосив порядок 
денний та регламент роботи сьомої позачергової сесії міської ради і запропонував 

проголосувати за його затвердження. 

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

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 

сьомої позачергової  сесії міської ради  восьмого скликання: 
 

1. Про депутатський запит депутата міської ради Віктора МАЙДАНОВА щодо 
надання дозволу на реконструкцію частини нежитлового приміщення, 



адмінконтори під приміщення ЦНАПу з добудовою по вул. Полтавська, 41        
м. Баштанка Миколаївської області. 

Інформує: Віктор МАЙДАНОВ, начальник КО «Правопорядок» 

Юрій  ВЕЛИКОРОД, начальник відділу з питань житлово-

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

 

2. 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   

 

3. 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: Максим ДЕРЕВ'ЯНКО, начальник відділу освіти, молоді та 
спорту 

 

4. Про дозвіл на розробку проекту землеустрою по відведенню земельної ділянки в 
постійне користування. 

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

 

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

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

 

        1.СЛУХАЛИ:  
Про депутатський запит депутата міської ради Віктора МАЙДАНОВА щодо 
надання дозволу на реконструкцію частини нежитлового приміщення, 
адмінконтори під приміщення ЦНАПу з добудовою по вул. Полтавська, 41        
м. Баштанка Миколаївської області. 

Доповідали: Віктор МАЙДАНОВ, начальник КО «Правопорядок» 

Юрій  ВЕЛИКОРОД, начальник відділу з питань житлово-

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

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

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 1  додається) 
 

        2.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» - 22, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 2  додається) 
 

        3.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. 

Доповідав: Максим ДЕРЕВ'ЯНКО, начальник відділу освіти, молоді та 
спорту 

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

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 3  додається) 
 

        4.СЛУХАЛИ:  
Про дозвіл на розробку проекту землеустрою по відведенню земельної ділянки в 
постійне користування. 

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

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

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 4  додається) 
 

        5.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  

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

ВИРІШИЛИ:      (рішення міської ради  № 5  додається) 
 

 

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 


