БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА
БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПРОТОКОЛ

від «17» листопада 2015 № 1

м. Баштанка

І сесія сьомого скликання

Місце проведення: зал засідань міської ради
Час проведення : 14.00 год.
Всього обрано депутатів – 26
Присутні на сесії міської ради – 26
Відсутні з поважних причин –

Згідно пункту 11 статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія
міської ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини
депутатів від загального складу ради.
Із 26 осіб, зареєстрованих Баштанською міською виборчою комісією, обраними депутатами
міської ради на 1 сесію міської ради шостого скликання прибуло - 26 осіб.
На сесію запрошені:

- Сидорика Олег Анатолійович, голова Баштанської райдержадміністрації;
- Петров Анатолій Леонідович, голова Баштанської районної ради;
- Гонта Василь Миколайович, головний редактор районної газети «Голос
Баштанщини»;
- Капраль Мирон Миколайович, прокурор Баштанського району,
- Жук Іван Васильович, начальник Баштанського відділу Головного управління
національної поліції в Миколаївській області,
- Пульнєв Ігор Валентинович, помічник – консультант народного депутата України
Макар’яна
Кандидати на затвердження до складу виконавчого комітету та заступників
міського голови:
 Березовська Світлана Вікторівна,
 Процак Олександр Володимирович,
 Кот Віктор Васильович - директор КП «Міськводоканал»,
 Косяченко Сергій Олександрович - директор ПАТ Баштанський сирзавод»,
 Ільчук Лариса Михайлівна - спеціаліст з житлово-комунальних питань
Баштанської міської ради,
 Мишолова Марія Олександрівна - провідний спеціаліст з питань
містобудування, архітектури та житлово –
комунального господарства,
 Пічура Олександр Іванович
- землевпорядник Баштанської міської ради,
 Рак Світлана Валентинівна
- інспектор КО «Правопорядок»,
 Руденко Ольга Олександрівна
- спеціаліст з юридичних питань Баштанської
міської ради,
 Черненко Олександр Олександрович – заступник начальника Баштанського
районного управління юстиції з питань
державної реєстрації,
 Якимчук Ніна Іванівна
- начальник управління соціального захисту
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населення райдержадміністрації,
 Євдощенко Світлана Вікторівна - начальник фінансового управління
райдержадміністрації
 Онищук Володимир Іванович
- директор ПСП «Корона»
 Лобачов Денис Петрович
- т.в.о.директор КП «Добробут»
 Хортюк Ігор Євгенович
- фізична особа – підприємець,
 Кокітко Євген Володимирович
- фізична особа – підприємець,
 Лехман Вадим Йосипович
- фізична особа – підприємець
 Береговий Олександр Анатолійович – фізична особа – підприємець
 Сириця Леонід Миколайович
 Руденко Валентина Василівна
 Андреєва Лідія Василівна
- голова районної ветеранської організації
а також
 представники Молодіжної громадської ради при міському голові.
 Болтрушко Ігор Юрійович
- начальник КО «Правопорядок»
 Нечитайло Альона Валентинівна - голова Асоціації «Єдина сім’я»
 Солонар Вікторія Михайлівна – головний бухгалтер міської ради,
 Гвалія Анна Учаєвна
- голова Баштанської організації ПП«УКРОП»
Бойко Л.В., голова міської виборчої комісії проінформувала присутніх, що
згідно пункту 11 статті 46 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”
сесія міської ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь
більше половини депутатів від загального складу ради.
Таким чином, перша сесія міської ради сьомого скликання оголошується
відкритою.
(Звучить Державний Гімн України).
Бойко Л.В. повідомила про підсумки виборів депутатів Баштанської міської ради і
визнання їх повноважень.
Рішення № 1 додається.
Бойко Л.В. повідомила про визнання повноважень Баштанського міського голови.
Рішення № 2 додається
Голова міської виборчої комісії Бойко Л.В. передала слово обраному Баштанському
міському голові Рубському Івану Васильовичу.
Міський голова Рубський І.В. запропонував обрати секретаріат в кількості 3 -х
чоловік.
- секретаріат:
Бенедик Олену Іванівну, від політичної партії блок Петра Порошенка «Солідарність»
Заболотню Лідію Іванівну, від політичної партії ВО «Батьківщина»,
Шахалову Альону Миколаївну від політичної партії «Опозиційний блок»
Проведено голосування:
Підсумки голосування: одноголосно
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Рубський І.В. запропонував

обрати лічильну комісію в кількості 3-х чоловік:

Атнажеву Лілію Михайлівну, від політичної партії «Сила Людей»
Хижняка Ігоря Миколайовича, від політичної партії ВО «Батьківщина»
Савчука Михайла Івановича, від політичної партії Радикальна партія Олега Ляшка.
Проведено голосування.
Підсумки голосування: одноголосно

Рубський І.В. повідомив, що на порядок денний 1 сесії Баштанської міської ради
сьомого скликання виносяться такі питання:
1. Про присвоєння рангу міському голові.
2. Про закінчення строку повноважень секретаря Баштанської міської ради.
3. Про обрання секретаря Баштанської міської ради.
4. Про затвердження першого заступника Баштанського міського голови
5. Про затвердження заступника Баштанського міського голови з питань
діяльності виконавчих органів
6. Про затвердження виконавчого комітету Баштанської міської ради.
7. Про затвердження Положення про постійні комісії Баштанської міської ради
сьомого скликання
8. Про утворення постійних комісій
9. Про обрання депутатів до складу постійних комісій Баштанської міської ради
10. Про обрання голів постійних комісій Баштанської міської ради.
Міський голова запропонував сесію провести за одну годину.
Проведено голосування щодо порядку денного та регламенту.
Підсумки голосування: одноголосно

Перейшли до порядку денного І сесії міської ради сьомого скликання.
1.

Слухали: Про присвоєння рангу міському голові.
Доповідає: Руденко Ольга Олександрівна, спеціаліст з юридичних питань.
Проведено голосування.
Підсумки голосування: одноголосно

Вирішили: (рішення № 3 додається)
2. Слухали: Про закінчення строку повноважень секретаря Баштанської міської ради.
Доповідає: Руденко Ольга Олександрівна, спеціаліст з юридичних питань.
Проведено голосування.
Підсумки голосування: одноголосно
Атнажева Л.М. участі в голосуванні не брала.

Вирішили: (рішення № 4 додається)
3. Слухали: Про обрання секретаря Баштанської міської ради.
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Рубський І.В. вніс пропозицію щодо обрання секретарем Баштанської міської
ради - Бенедик Олену Іванівну, 1971 року народження, тимчасово не працює, член
партії блок Петра Порошенка «Солідарність» та запропонував підтримати цю
пропозицію.
Рубський І.В. оголосив перерву 10 хвилин для підготовки роботи та проведення
таємного голосування. По закінченні перерви Рубський І.В. надав слово голові лічильної
комісії Хижняку І.М. для оголошення результатів таємного голосування. Хижняк І.М.
повідомив, що в голосуванні взяло участь 25 депутатів. Бенедик О.І. участі в
голосуванні не брала.
Підсумки голосування: «ЗА» - 22 , «ПРОТИ» - 3

Вирішили: (рішення № 5 додається)
4. Слухали: Про затвердження першого заступника Баштанського міського голови.
Рубський І.В. запропонував затвердити Березовську Світлану Вікторівну, яка має
вищу освіту – бухгалтер за фахом, Світлана Вікторівна закінчила ще додатково
Миколаївський державний гуманітарний університет ім. П. Могили, є магістром
державного управління, три скликання працювала Новопавлівським сільським головою.
Проведено голосування.
Підсумки голосування: одноголосно

Вирішили: (рішення № 6 додається)
5. Слухали: Про затвердження заступника Баштанського міського голови з питань
діяльності виконавчих органів
Рубський І.В. запропонував затвердити Процака Олександра Володимировича, за
фахом інженер, закінчив Кам’янець-Подільське вище військово-інженерне училище, а в
2001 році – закінчив Дніпропетровський національний університет, є магістром у галузі
державного управління. Має досвід роботи на посаді директора Баштанського ПТУ,
заступника голови Баштанської райдержадміністрації.
Проведено голосування.
Підсумки голосування: одноголосно

Вирішили: (рішення № 7 додається)
6. Слухали: Про затвердження виконавчого комітету Баштанської міської ради.
Рубський І.В. запропонував затвердити виконавчий комітет в кількості 23 особи.
Березовська С.В. запропонувала додати Шатню Т.А., начальника Баштанського РБТІ,
Майданов В.В. запропонував додати Костюка В.М., фізичну особу-підприємця.
Рубський І.В. запропонував затвердити наступний склад виконавчого комітету.

Рубський Іван Васильович
– Баштанський міський голова (згідно з ч.5,
ст.51 Закону України «Про місцеве самоврядування вУкраїні» - міський голова
очолює виконавчий комітет)
Березовська Світлана Вікторівна - перший заступник Баштанського міського
голови,
Процак Олександр Володимирович - заступник Баштанського міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради,
Бенедик Олена Іванівна
- секретар міської ради,
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Кот Віктор Васильович
директор КП «Міськводоканал»,
Косяченко Сергій Олександрович - директор ПАТ Баштанський сирзавод»,
Ільчук Лариса Михайлівна
- спеціаліст з житлово-комунальних питань
Баштанської міської ради,
Мишолова Марія Олександрівна - провідний спеціаліст з питань
містобудування, архітектури та житлово –
комунального господарства,
Пічура Олександр Іванович
- землевпорядник Баштанської міської ради,
Рак Світлана Валентинівна
- інспектор КО «Правопорядок»,
Руденко Ольга Олександрівна
- спеціаліст з юридичних питань Баштанської
міської ради,
Черненко Олександр Олександрович – заступник начальника Баштанського
районного управління юстиції з питань державної реєстрації,
Якимчук Ніна Іванівна
- начальник управління соціального захисту
населення райдержадміністрації,
Євдощенко Світлана Вікторівна - начальник фінансового управління
Райдержадміністрації (за узгодженням),
Онищук Володимир Іванович
- директор ПСП «Корона»
Лобачов Денис Петрович
- т.в.о.директор КП «Добробут»
Хортюк Ігор Валентинович
- фізична особа – підприємець,
Кокітко Євген Володимирович
- фізична особа – підприємець,
Лехман Вадим Йосипович
- фізична особа – підприємець
Береговий Олександр Анатолійович – фізична особа – підприємець
Сириця Леонід Миколайович
- тимчасово не працюючий,
Руденко Валентина Василівна
- пенсіонер
Андреєва Лідія Василівна
- голова районної ветеранської організації
Шатня Тетяна Анатоліївна
- начальник Баштанського РБТІ
Костюк Віталій Миколайович
- фізична особа - підприємець
Проведено голосування.
Підсумки голосування: одноголосно
Вирішили: (рішення № 8 додається)

7. Слухали: Про затвердження Положення про постійні комісії Баштанської
міської ради.
Рубський І.В. повідомив, що передбачається створення 3 комісій, замість 4.
Проведено голосування.
Підсумки голосування: одноголосно
Вирішили: (рішення № 9 додається)

8. Слухали: Про утворення постійних комісій Баштанської міської ради.
Рубський І.В. запропонував утворити 3 постійні комісії:
-

з питань планування, бюджету, фінансів;

-

з питань агропромислового комплексу і земельних ресурсів, благоустрою,
екології, транспорту, зв’язку, промисловості і будівництва;
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-

з питань соціального захисту,
медицини, торгівлі, побутового
обслуговування молодіжної політики та духовності, законності і захисту
прав громадян, депутатської діяльності, етики.
Проведено голосування.
Підсумки голосування: одноголосно
Вирішили: (рішення № 10 додається)

9. Слухали: Про обрання депутатів до складу постійних комісій ради Баштанської
міської ради.
Рубський І.В. повідомив, що попередньо всі депутати написали заяви, в яких вони
хочуть брати участь, також попередньо на погоджувальній нараді за участю депутатів
це питання теж обговорювалось.
- Комісія з питань планування, бюджету, фінансів
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Бєлова Олена Іванівна
Атнажева Лілія Михайлівна,
Васильєв Олександр Сергійович,
Рижаков Андрій Валентинович,
Раєвський Дмитро Олегович,
Бенюх Юрій Іванович,
Фаримець Володимир Олегович,
Шахалова Альона Миколаївна
з питань агропромислового комплексу і земельних ресурсів, благоустрою,
екології, транспорту, зв’язку, промисловості, будівництва та житловокомунального господарства;

-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Заболотня Лідія Іванівна,
Олійник Ігор Олександрович,
Маламуж Олександр Анатолійович,
Деордиця Світлана Олегівна,
Мишолов Микола Васильович,
Майданов Віктор Володимирович,
Болгарчук Олексій Федорович,
Савчук Михайло Іванович

комісія з питань соціального захисту, медицини, торгівлі, побутового
обслуговування молодіжної політики та духовності,
законності і захисту прав громадян, депутатської діяльності , етики
-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Зюзько Ганна Станіславівна,
Деревۥянко Валентин Васильович,
Полянський Анатолій Володимирович,
Ковтун Марина Олександрівна,
Хижняк Ігор Миколайович,
Комариста Людмила Вікторівна,
Філоненко Анатолій Леонідович,
Данчук Сергій Леонідович
Сидорика Андрій Леонідович
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Проведено голосування.
Підсумки голосування: одноголосно
Вирішили: (рішення № 11 додається)

10. Слухали: Про обрання голів постійних комісій Баштанської міської ради
Рубський І.В. запропонував головою постійної комісії з питань соціального
захисту, медицини, торгівлі, побутового обслуговування молодіжної політики
та духовності, законності і захисту прав громадян, депутатської
діяльності , етики:
-

 Комаристу Людмилу Вікторівну.
Проведено голосування.
Підсумки голосування: одноголосно

-

головою постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів:

 Бєлову Олену Іванівну
Проведено голосування.
Підсумки голосування: одноголосно
-

головою постійної комісії з питань агропромислового комплексу і земельних
ресурсів, благоустрою, екології, транспорту, зв’язку, промисловості,
будівництва та житлово-комунального господарства:

 Заболотню Лідію Іванівну
Проведено голосування.
Підсумки голосування: Підсумки голосування: «ЗА» - 21, «ПРОТИ» - 4, «УТРИМАЛИСЬ» - 1

Вирішили: (рішення №12 додається)
Рубський І.В. повідомив, що порядок денний сесії вичерпано,
і оголосив сесію закритою.
Звучить Державний Гімн України.
Міський голова
Бенедик 2-67-47

І.В.Рубський

