БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА
БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПРОТОКОЛ

м. Баштанка

від « 30» вересня 2015
№ 65

Всього обрано депутатів – 29
Присутні на сесії міської ради –19
Відсутні з поважних причин – 11

LХУ сесія
шостого скликання

Місце проведення: зал засідань міської ради
Час проведення : 14.00 год.

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.
Шістдесят п’ята сесія готувалася у відповідності до Закону України «Про доступ до
публічної інформації». Проекти рішень органу місцевого самоврядування, яким є Баштанська
міська рада, розроблені відповідними розпорядниками, інформація оприлюднена на офіційному
сайті Баштанського району (Органи місцевого самоврядування – Баштанська міська рада).
Проекти рішень були ретельно розглянуті на чотирьох профільних депутатських комісіях. Усі
пропозиції та рекомендації враховано.
Окрім цього, депутати також отримали проекти рішень на руки на паперових носіях .
В роботі сесії брали участь:
Березовська Світлана Вікторівна – перший заступник міського голови
Руденко Ольга Олександрівна - спеціаліст з юридичних питань міської ради,
Солонар Вікторія Михайлівна – головний бухгалтер централізованої бухгалтерії міської ради
Пічура Олександр Іванович – землевпорядник міської ради,
Луценко Л.І., Єланцева В.П., депутати районної ради
Єланцев Володимир Михайлови - ТОВ ВО«Каскад»
Токар В.І., В’язовський В.А. – представники громадської організації «Майдан Баштанщини»
Члени релігійної громади православної церкви (Сопіжук В.І.)
Також до міської ради надійшло звернення від Берегового О.А. щодо його присутності на сесії
та Костюка В.М, Савчука М. - представників радикальної партії Олега Ляшка.
Секретар міської ради Атнажева Лілія Михайлівна внесла пропозицію про відкриття
LХУ сесії міської ради шостого скликання.
Звучить Державний Гімн України
Секретар міської ради Атнажева Лілія Михайлівна запропонувала, з метою належної
організації роботи сесії, обрати секретаріат та лічильну комісію:
- секретаріат:
Дубогрій Олену Леонідівну,
Болтрушка Ігоря Юрійовича
Заболотню Лідію Іванівну,
Проведено голосування – одноголосно.
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- лічильну комісію:
Погребняка Семена Яковича,
Зюзько Ганну Станіславівну,
Гібця Миколу Ілліча
Проведено голосування – одноголосно.
Атнажева Л.М. проінформувала депутатів про наявність депутатських запитів та
запропонувала внести їх до порядку денного сесії
1. депутатський запит Заболотньої Л.І. від 30.09.2015 р. щодо погашення заборгованості в
повному обсязі заборгованості ТОВ ВО «Каскад»
2. депутатський запит Заболотньої Л.І. від 25.09.2015 р. щодо погашення заборгованості в
повному обсязі заборгованості ТОВ ВО «Каскад»
3. депутатський запит Заболотньої Л.І. щодо благоустрою адміністративної будівлі і
виділення коштів на капітальний ремонт порогу.
4. депутатський запит Заболотньої Л.І. від 22.09.2015 р. про висування кандидатури на
призначення керівника КП «Добробут»
5. депутатський запит Заболотньої Л.І. від 15.09.2015 р. про висування кандидатури на
призначення керівника КП «Добробут»
6. депутатський запит Годіна О.П. щодо становлення огорожі в центральному парку.
7. депутатський запит Процака О.В. щодо забезпечення житлом Довженко О.І.
8. депутатський запит Процака О.В. щодо проведення спільного засідання постійних
комісій з питань агропромислового комплексу і земельних ресурсів, благоустрою,
екології, транспорту, зв’язку, промисловості, будівництва та житлово – комунального
господарства та з питань планування, бюджету, фінансів.
Проведено голосування – одноголосно.

Також у зв’язку із зверненням Бєлової О.І., депутата Баштанської міської ради,
начальника відділу освіти, молоді і спорту, щодо придбання підручників, розглядалося
на засіданні комісії з питань соціального захисту, медицини, торгівлі і побутового
обслуговування, молодіжної політики та духовності, є необхідність внести до порядку
денного сесії проект рішення «Про внесення до міської Програми соціально –
економічного розвитку м. Баштанка та сіл Баштанської міської ради на 2010-2015 роки,
затвердженої рішенням міської ради від 21 травня 2010 року №1» та розглянути дане
питання перед питанням «Про внесення змін до міського бюджету».
Проведено голосування – одноголосно.

Також на постійних депутатських комісій розглядалось питання «Про прийняття
майна у комунальну власність та внесення доповнення до переліку об’єктів
комунальної власності» (БУОС, КП «Міськводоканал», КП «Добробут»)
Є пропозиція виключити дане питання з порядку денного, доопрацювати та детальніше
вивчити і розглянути його наступній сесії.
Маламуж О.А. вніс пропозицію залишити в порядку денному сесії.
Проведено голосування щоб залишити даний проект рішення в порядку денному:
Підсумки голосування: «ЗА» -13, «ПРОТИ»- 5, «УТРИМАЛИСЬ» -0

Пропозиція Маламужа О.А. прийнята не була.
Також на постійних депутатських комісій розглядалось питання «Про затвердження
Положення про оплату праці керівників підприємств комунальної власності». Були
пропозиції від депутатів внести доповнення до Порядку призначення керівників
комунальних підприємств в частині розбивки коефіцієнтів обрахування заробітної
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плати залежно від чисельності працюючих. Враховуючи, що питання стосується не
тільки КП «Добробут», але і КП «Міськводоканал» є пропозиція доопрацювати і зняти
дане питання з порядку денного сесії.
Проведено голосування:
Підсумки голосування: «ЗА» -16, «ПРОТИ»- 2, «УТРИМАЛИСЬ» -0

Маламуж О.А. запитав у Атнажевої Л.М., який договір буде підписаний про
співпрацю з польськими партнерами і чи правда, що від буде підписаний у Польщі, який
зміст договору?
Атнажева Л.М. проінформувала, що 15 жовтня передбачається підписання договору
про співпрацю з місто Солець Куявський (Куявсько-Поморське воеводство), ми
отримали запрошення на поїздку делегації до Польщі для підписання даного договору,
текст договору буде розміщено на сайті міської ради.
Заболотня Л.І. запитала, хто буде у складі делегації?
Атнажева Л.М. відповіла, що їде три особи: Атнажева Л.М., Кот В.В., Бєлова О.І.
Атнажева Л.М. запропонувала депутатам проголосувати за порядок денний з
врахуванням вказаних змін.
Проведено голосування – одноголосно.
Секретар міської ради Атнажева Л.М. внесла пропозицію - провести сесію за 2
години, згідно порядку денного, бажаючим виступати - до 3 хвилин.
Проведено голосування – одноголосно.
Годін О.П. запропонував розглянути першим питання, щодо депутатського запиту про
встановлення огорожі в центральному парку
Проведено голосування – одноголосно.
Луценко Людмила Іванівна запропонувала запросити всіх членів релігійної громади.
Депутати підтримали пропозицію.
Проведено голосування:
Підсумки голосування: «ЗА» -15, «ПРОТИ» - 3, «УТРИМАЛИСЬ» -0
Порядок денний LХУ сесії міської ради
шостого скликання:
1. Про депутатський запит Годіна О.П. щодо встановлення огорожі.
2. Про
затвердження
Комплексної
програми
підтримки
учасників
антитерористичної операції та членів їх сімей на території Баштанської міської
ради на 2015-2016 роки
Доповідає: Березовська Світлана Вікторівна, перший заступник міського голови
3. Про затвердження Програми регулювання чисельності безпритульних тварин
гуманними методами в м. Баштанка на 2015-2020 роки
Доповідає: Березовська Світлана Вікторівна, перший заступник міського голови

4

4. Про внесення доповнень в Програму
реформування та розвитку житловокомунального господарства міста Баштанка та сіл Баштанської міської ради на
2011 – 2014 роки, затвердженої рішенням міської ради ХІ сесії шостого
скликання від 13.09.2011 року №3 «Про затвердження Програми реформування та
розвитку житлово-комунального господарства міста Баштанка та сіл Баштанської
міської ради на 2011 – 2014 роки» термін дії якої подовжено до прийняття нової.
Доповідає: Атнажева Лілія Михайлівна, секретар міської ради
5. Про внесення доповнень до міської Програми соціально – економічного розвитку
м. Баштанка та сіл Баштанської міської ради на 2010-2015 роки, затвердженої
рішенням міської ради від 21 травня 2010 року №1
Доповідає: Березовська Світлана Вікторівна, перший заступник міського голови
6. Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2015 рік.
Доповідає: Березовська Світлана Вікторівна, перший заступник міського голови
7. Про внесення доповнень та змін до рішення ХХХІІІ сесії шостого скликання від
11 травня 2012 року № 4 «Про пайову участь замовників будівництва у розвитку
інфраструктури міста Баштанка»
Доповідає: Березовська Світлана Вікторівна, перший заступник міського голови
8. Про передачу майна комунальної власності територіальної громади м.Баштанка та
сіл Баштанської міської ради на баланс КП «Добробут»
Доповідає: Березовська Світлана Вікторівна, перший заступник міського голови
9. Про визначення місця під стоянку паркування транспортних засобів у місті
Баштанка.
Доповідає: Березовська Світлана Вікторівна, перший заступник міського голови
10. Про дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою.
Доповідає: Пічура Олександр Іванович, землевпорядник міської ради
11. Про дозвіл на розробку проекту землеустрою по відведенню земельної ділянки
сектору культури Баштанської районної державної адміністрації в постійне
користування
Доповідає: Пічура Олександр Іванович, землевпорядник міської ради
12. Про внесення змін до рішення від 28 серпня 2015 року за №5 LXIV сесії шостого
скликання «Про дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки для надання в оренду»
Доповідає: Пічура Олександр Іванович, землевпорядник міської ради
13. Про затвердження призначення особи на посаду керівника КП «Добробут».
Доповідає: Атнажева Лілія Михайлівна, секретар міської ради
14. депутатський запит Процака О.В. щодо забезпечення житлом Довженко О.І.
15. депутатський запит Процака О.В. щодо проведення спільного засідання постійних
комісій з питань агропромислового комплексу і земельних ресурсів, благоустрою,
екології, транспорту, зв’язку, промисловості, будівництва та житлово –
комунального господарства та з питань планування, бюджету, фінансів.
16. депутатський запит Заболотньої Л.І. від 30.09.2015 р. щодо погашення
заборгованості в повному обсязі заборгованості ТОВ ВО «Каскад»
17. депутатський запит Заболотньої Л.І. від 25.09.2015 р. щодо погашення
заборгованості в повному обсязі заборгованості ТОВ ВО «Каскад»
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18. депутатський запит Заболотньої Л.І.
щодо благоустрою адміністративної
будівлі і виділення коштів на капітальний ремонт порогу.
19. депутатський запит Заболотньої Л.І. від 22.09.2015 р. про висування кандидатури
на призначення керівника КП «Добробут»
20. депутатський запит Заболотньої Л.І. від 15.09.2015 р. про висування кандидатури
на призначення керівника КП «Добробут»
21. Різне.

1. Слухали: Про депутатський запит Годіна О.П. щодо встановлення огорожі.
В ході обговорення було поставлено на голосування пропозицію встановити дану
огорожу в центральному парку.
Проведено голосування:
Підсумки голосування: «ЗА» -10, «ПРОТИ» - 4, «УТРИМАЛИСЬ» -2
В ході обговорення було поставлено на голосування пропозицію встановити дану
огорожу на новому кладовищі.
Проведено голосування:
Підсумки голосування: «ЗА» -5, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0
Частина депутатів участі в голосуванні не брали.
В ході обговорення Атнажева Л.М. запропонувала зняти з порядку денного сесії
депутатський запит Годіна О.П.
Проведено голосування:
Підсумки голосування: «ЗА» -17, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0
Один із депутатів вийшов із зали засідань.
2. Слухали: Про затвердження Комплексної програми підтримки
учасників
антитерористичної операції та членів їх сімей на території Баштанської міської
ради на 2015-2016 роки
Доповідає: Березовська Світлана Вікторівна, перший заступник міського голови
Проведено голосування.
Підсумки голосування: одноголосно
Вирішили: (рішення № 1 додається)

3. Слухали:Про затвердження Програми регулювання чисельності безпритульних
тварин гуманними методами в м. Баштанка на 2015-2020 роки
Доповідає: Березовська Світлана Вікторівна, перший заступник міського голови
Проведено голосування.

Підсумки голосування: «ЗА» -16, «ПРОТИ» - 2, «УТРИМАЛИСЬ» -0
Вирішили: (рішення № 2 додається)

Слухали: Про внесення доповнень в Програму реформування та розвитку житловокомунального господарства міста Баштанка та сіл Баштанської міської ради на 2011
– 2014 роки, затвердженої рішенням міської ради ХІ сесії шостого скликання від
13.09.2011 року №3 «Про затвердження Програми реформування та розвитку
житлово-комунального господарства міста Баштанка та сіл Баштанської міської ради
на 2011 – 2014 роки» термін дії якої подовжено до прийняття нової.
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Доповідає: Атнажева Лілія
Михайлівна, секретар міської ради
Підсумки голосування: «ЗА» -12, «ПРОТИ» - 4, «УТРИМАЛИСЬ» -2
Вирішили: рішення не прийнято.

4. Слухали: Про внесення доповнень до міської Програми соціально – економічного
розвитку м. Баштанка та сіл Баштанської міської ради на 2010-2015 роки,
затвердженої рішенням міської ради від 21 травня 2010 року №1
Доповідає: Березовська Світлана Вікторівна, перший заступник міського голови
Проведено голосування (один депутат приєднався до роботи сесії).

Підсумки голосування: «ЗА» -18, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» -0
Вирішили: (рішення № 3 додається)

5. Слухали:Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на
2015 рік.
Доповідає: Березовська Світлана Вікторівна, перший заступник міського голови
В ході обговорення, враховуючи, що депутатами було відхилено проект рішення
«Про внесення доповнень в Програму реформування та розвитку житловокомунального господарства міста Баштанка та сіл Баштанської міської ради на 2011 –
2014 роки, затвердженої рішенням міської ради ХІ сесії шостого скликання від
13.09.2011 року №3 «Про затвердження Програми реформування та розвитку
житлово-комунального господарства міста Баштанка та сіл Баштанської міської ради
на 2011 – 2014 роки» термін дії якої подовжено до прийняття нової» в проекті даного
рішення запропоновано виключити 100 тис.грн. на виготовлення схеми оптимізації
водопровідної та каналізаційної мереж та включити кошти на придбання підручників
в сумі 81,118 тис.грн.
Проведено голосування.
Підсумки голосування: одноголосно
Вирішили: (рішення № 4 додається)

6. Слухали: Про внесення доповнень та змін до рішення ХХХІІІ сесії шостого
скликання від 11 травня 2012 року № 4 «Про пайову участь замовників
будівництва у розвитку інфраструктури міста Баштанка»
Доповідає: Березовська Світлана Вікторівна, перший заступник міського голови
В ході обговорення поставили на голосування пропозицію встановити 10%
загальної кошторисної вартості нового будівництва нежитлового об’єкта – для
нежитлових будівель та споруд до 1 млн.грн. і 5% - вище 1 млн.грн.
Проведено голосування.

Підсумки голосування: «ЗА» -7, «ПРОТИ» - 4, «УТРИМАЛИСЬ» -8
В ході обговорення поставили на голосування пропозицію встановити 10%
загальної кошторисної вартості нового будівництва нежитлового об’єкта – для
нежитлових будівель та споруд до 1 млн.грн. і 2% - на суму, що перевищує 1
млн.грн.
Проведено голосування.

Підсумки голосування: «ЗА» -12, «ПРОТИ» - 7, «УТРИМАЛИСЬ» -0
Вирішили: (рішення не прийнято)
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7. Слухали:Про
передачу
майна
комунальної
власності
територіальної громади м.Баштанка та сіл Баштанської міської ради на баланс КП
«Добробут»
Доповідає: Березовська Світлана Вікторівна, перший заступник міського голови
Проведено голосування.
Підсумки голосування: одноголосно
Вирішили: (рішення № 5 додається)

8. Слухали: Про визначення місця під стоянку паркування транспортних засобів у
місті Баштанка.
Доповідає: Березовська Світлана Вікторівна, перший заступник міського голови
В ході обговорення Маламуж О.А. зазначив, що їх профільна комісія вирішили не
виносити дане питання на сесію.
Поставлено питання про зняття даного проекту рішення з порядку денного сесії.
Проведено голосування.
Підсумки голосування: одноголосно
Вирішили: (рішення не прийнято)

9. Слухали: Про дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою.
Доповідає: Пічура Олександр Іванович, землевпорядник міської ради
Проведено голосування.
Підсумки голосування: одноголосно
Вирішили: (рішення № 6 додається)

10. Слухали:Про дозвіл на розробку проекту землеустрою по відведенню земельної
ділянки сектору культури Баштанської районної державної адміністрації в
постійне користування
Доповідає: Пічура Олександр Іванович, землевпорядник міської ради
Проведено голосування.
Підсумки голосування: одноголосно
Вирішили: (рішення № 7 додається)

11. Слухали:Про внесення змін до рішення від 28 серпня 2015 року за №5 LXIV сесії
шостого скликання «Про дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо
встановлення меж земельної ділянки для надання в оренду»
Доповідає: Пічура Олександр Іванович, землевпорядник міської ради
Процак О.В. проінформував, що на засіданні їх профільної комісії було прийнято
рішення вийти депутатам на місце та оглянути розміри земельної ділянки, але з усіх
депутатів був присутній лише він.
Враховуючи вищевикладене депутатами було запропоновано зняти з порядку
денного даний проект рішення
Проведено голосування.
Підсумки голосування: одноголосно
Вирішили: (рішення не прийнято)

12. Слухали: Про затвердження призначення особи на посаду керівника КП
«Добробут».
Доповідає: Атнажева Лілія Михайлівна, секретар міської ради
В ході обговорення Процак О.В. запропонував зняти з порядку денного даний проект
рішення.
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Проведено голосування.
Процак О.В. участі в голосуванні не брав.
Підсумки голосування: одноголосно
Вирішили: (рішення знято з порядку денного)

13. депутатський запит Процака О.В. щодо забезпечення житлом Довженко О.І.
Атнажева Л.М. проінформувала депутатів про вказаний депутатський запит і
повідомила що дане питання буде вивчене в робочому порядку (Процак О.В
покинув зал засідань)
14. депутатський запит Процака О.В. щодо проведення спільного засідання постійних
комісій з питань агропромислового комплексу і земельних ресурсів, благоустрою,
екології, транспорту, зв’язку, промисловості, будівництва та житлово –
комунального господарства та з питань планування, бюджету, фінансів.
Атнажева Л.М. проінформувала депутатів про вказаний депутатський запит і
повідомила що дане питання буде вивчене в робочому порядку (Процак О.В
покинув зал засідань)
15. депутатський запит Заболотньої Л.І. від 30.09.2015 р. щодо погашення
заборгованості в повному обсязі заборгованості ТОВ ВО «Каскад».
Виступила Березовська С.В. та проінформувала, що для того, щоб погасити дану
заборгованість, треба внести відповідні зміни до Програми соціально-економічного
розвитку.
Погребняк С.Я. зазначив, якщо приймати рішення про погашення заборгованості ТОВ
ВО «Каскад», то і треба приймати рішення про погашення такої ж заборгованості щодо
ремонту доріг ПП «Автошляхбуд-АДС». В ході обговорення поставили на голосування
питання про прийняття рішення «Про внесення доповнень до міської Програми
соціально – економічного розвитку м. Баштанка та сіл Баштанської міської ради на
2010-2015 роки, затвердженої рішенням міської ради від 21 травня 2010 року №1».
Проведено голосування.
Підсумки голосування: «ЗА» -16, «ПРОТИ» -1, «УТРИМАЛИСЬ» -0
(Рішення № 3 додається)
16. депутатський запит Заболотньої Л.І. від 25.09.2015 р. щодо погашення
заборгованості в повному обсязі заборгованості ТОВ ВО «Каскад».
Розглянуто в попередньому депутатському запиті.
17. депутатський запит Заболотньої Л.І. щодо благоустрою адміністративної будівлі і
виділення коштів на капітальний ремонт порогу.
Березовська С.В. проінформувала депутатів,що в міській раді перебуває ¼ вказаних
приміщень тому буде вирішуватись питання спільного проведення ремонту. В ході
обговорення депутати доручили міській раді знайти підрядника, обрахувати вартість
на виконання даних робіт та узгодити питання з установами, що звернулись до
міської ради про проведення капітального ремонту виконання даних робіт, на
умовах співфінансування.
18. депутатський запит Заболотньої Л.І. від 22.09.2015 р. про висування кандидатури
на призначення керівника КП «Добробут»
питання про призначення керівника КП «Добробут» було знято з порядку денного
даної сесії.
19. депутатський запит Заболотньої Л.І. від 15.09.2015 р. про висування кандидатури
на призначення керівника КП «Добробут»
питання про призначення керівника КП «Добробут» було знято з порядку денного
даної сесії.
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Різне.
1. Атнажева Л.М. проінформувала депутатів про звернення Бєлової О.І. про
прийнятті на баланс міської ради футбольного поля. Депутати на засіданнях
профільних комісій висловлювали точку зору, якщо розглядати питання про
прийняття на баланс та цілим майновим комплексом а не окремо футбольне поле.
Бєлова О.І. проінформувала депутатів, що вона відкликає своє звернення.
2. Атнажева Л.М. проінформувала депутатів про те, що на початку серпня
поточного року на АЗС ТОВ «Кворум – Нафта» ледве не стався вибух через
встановлення на передодні встановлення обладнання – газової цистерн для
заправки газом автотранспорту. На звернення міської ради до керівництва
підприємства щодо надання необхідних дозвільних документів на встановлення
даного обладнання жодних реакцій, відповідей не отримано. Баштанська міська
рада зверталась також до пожежної частини та їхнього керівництва в Миколаєві,
до прокуратури Баштанського району, до Держгірпромнагляду та до Кабінету
Міністрів України з проханням про проведення перевірок на даному об’єкті але
отримано відповіді про умови проведення планових та позапланових перевірок.
Без жодної попередньої зустрічі і пояснень керівництву міської ради до
земельного відділу надійшли документи від ТОВ «Кворум-Нафта» з проханням
про надання земельної ділянки в довгострокову оренду. У вказаних документах
відсутні підписи погодження власників сусідніх земельних ділянок в тому числі
ТОВ «Астра-Агропром», а відповідно з чинним законодавством такі погодження
мають бути.
Зараз дана земельна
ділянка знаходиться на умовах
короткострокової оренди і договір поновлюється щороку. Атнажева Л.М.
звернулась до депутатів з проханням бути уважними і не погоджуватись на
довгострокову оренду враховуючи також не тільки відсутність підписів а й
небезпечність даного об’єкту та відсутність інформації про необхідні дозвільні
документи та забезпечення безпечної роботи даної АЗС.
3. Атнажева Л.М. проінформувала депутатів про роботу, яка проводилась міською
радою не тільки в рамках бюджетних призначень але і по співпраці з
закордонними партнерами. В літку відбулася подорож до Польщі молоді (18 осіб)
з Баштанки, які протягом 10 днів перебували на відпочинку біля Балтійського
моря спільно з партнерами з містечка Русьяне – Ніда, а також про подорож до
Польщі іншої групи молоді (5 осіб), які протягом 12 днів плавали на байдарках,
відвідували історичні місця біля Познані. Дані візити відбувалися в рамках
проектів за фінансової підтримки з боку Польщі. Також Атнажева Л.М.
проінформувала депутатів про діяльність молодіжної громадської ради при
Баштанському міському голові.
Після чого секретар міської ради Атнажева Лілія Михайлівна оголосила про
закриття сесії.
Звучить Державний Гімн України.
Секретар міської ради
Атнажева 2-67-47

Л.М.Атнажева

