
 
 

БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

П Р О Т О К О Л 

 

від 25 лютого  2021  року   № 5      Початок: 9 
00

       Місце проведення:  

                Баштанка                                                        актовий зал  міської  ради  

                                                          

Всього членів виконавчого комітету  –  37  

 

Присутні на засіданні –  27 (реєстраційний листок додається)                                           
 

Головуючий на засіданні    –  Олександр БЕРЕГОВИЙ,   міський голова. 
                                                                                                                                   

Запрошені: Богун Наталія, головний спеціаліст  відділу з питань житлово-

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

начальник  відділу з питань житлово-комунального  господарства, 
благоустрою, будівництва, розвитку інфраструктури та 
комунальної власності, Виноградова Олена, начальник  відділу з 
питань засобів масової інформації та зв’язків з громадськістю, 
Гаврилюк Лариса, начальник відділу з соціальних питань 

виконавчого комітету міської ради, Змієвська Любов, начальник 
загального відділу виконавчого комітету міської ради, Іваніцька 
Ірина, директор Трудового архіву міської ради,  Майданов 
Віктор, начальник КО «Правопаорядок»,Шувалов Вадим, 
спеціаліст І категорії загального відділу. 

 

Перед початком засідання виконавчого комітету міської ради, міський 
голова Олександр Береговий надав слово представникам Миколаївської 
дирекції АТ «Укрпошта». Члени виконавчого комітету, зокрема старости 
старостинських округів, мали змогу задавати питання  про недопущення 
скорочення поштових відділень, посад листонош, вчасну доставку районної 
газети «Голос Баштанщини» та інші. 

У свою чергу, представники Миколаївської дирекції АТ «Укрпошта» 
розповіли присутнім про особливості формування робочого часу листонош, 
доставки пенсій, оплати за комунальні послуги та закликали присутніх 
підтримувати газету «Голос Баштанщини» у відомчій передплаті.  

Розпочинаючи засідання виконавчого комітету міський голова Олександр 
Береговий  вручив посвідчення члена виконкому тим, хто не був присутнім на 
минулому засіданні. Їх отримали   Якимчук Ніна Іванівна та Кот Віктор 
Васильович. 
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Проведено голосування щодо затвердження порядку денного роботи 
виконавчого комітету міської ради в цілому: 

 

Підсумки голосування: одноголосно. 
 

Таким чином, до порядку денного засідання виконавчого комітету 
міської ради включено такі питання: 

 

1.  Про попередній розгляд проєкту рішення Баштанської міської ради 
«Про надання дозволу на будівництво та розміщення Центру надання 
адміністративних послуг на території Баштанської міської ради». 
Інформує  ВЕЛИКОРОД Юрій Валентинович,   
                  начальник відділу з питань житлово-комунального 

                  господарства, благоустрою, будівництва, розвитку 

                  інфраструктури   та   комунальної   власності  
                  виконавчого комітету міської ради 

 

 

2. Про  попередній розгляд проєкту рішення Баштанської міської ради 
«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  ГАВРИЛЮК Лариса Анатоліївна,   
                  начальник відділу з соціальних питань                   
                  виконавчого комітету міської ради 

 
 

3. Про попередній розгляд проєкту рішення Баштанської міської ради 
«Про внесення змін до Комплексної програми профілактики злочинності 
та вдосконалення системи захисту конституційних прав і свобод громадян 
по Баштанській міській раді на 2017-2021 роки». 
Інформує  МАЙДАНОВ Віктор Володимирович,   
                  начальник КО «Правопорядок»                   
 

 

4. Про  попередній розгляд проєкту рішення Баштанської міської ради 
«Про затвердження звіту про виконання міського  бюджету Баштанської 
міської ради та використання резервного фонду непередбачених видатків 
за січень-грудень 2020 року». 
Інформує  ЄВДОЩЕНКО Світлана Вікторівна,   
                  заступник  міського голови з питань діяльності  
                  виконавчих  органів ради 

 

 

5. Про попередній розгляд проєкту рішення Баштанської міської ради 
«Про внесення змін до бюджету Баштанської міської територіальної 
громади на 2021 рік. 
Інформує  ЄВДОЩЕНКО Світлана Вікторівна,   
                  заступник  міського голови з питань діяльності  
                  виконавчих  органів ради 
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6. Про затвердження Кодексу етики посадових осіб, службовців 
місцевого самоврядування, працівників підприємств, установ, організацій, 
засновником (співзасновником на 50 і більше %) яких є Баштанська 
міська рада, з урахуванням принципів недискримінації та гендерної 
рівності та утворення комісії з етики. 
Інформує  ЄВДОЩЕНКО Світлана Вікторівна,   
                  заступник  міського голови з питань діяльності  
                  виконавчих  органів ради 

 

7. Про затвердження Положення про порядок встановлення тарифів 
на платні послуги та використання коштів, отриманих Трудовим архівом 
Баштанської міської ради. 
Інформує: ІВАНІЦЬКА Ірина Миколаївна,   
                  директор Трудового архіву міської ради 
 

8. Про затвердження складу комісії по призначенню стипендій 
Баштанської міської ради в галузі культури і мистецтва. 
Інформує  БЕРЕЗОВСЬКА Світлана Вікторівна,   
                  начальник  відділу з питань розвитку культури та  
                  туризму виконавчого комітету міської ради 

 

9. Про затвердження складу комісії з проведення щорічного конкурсу 
«Сузір’я талантів». 

Інформує  БЕРЕЗОВСЬКА Світлана Вікторівна,   
                  начальник  відділу з питань розвитку культури та  
                  туризму виконавчого комітету міської ради 
 

10.Про затвердження проєктно-кошторисної документації по робочому 
проєкту «Переоснащення існуючої системи газопостачання топкової по 
вулиці Баштанської республіки, 40 м.Баштанка Миколаївської області». 

Інформує  БЕРЕЗОВСЬКА Світлана Вікторівна,   
                  начальник  відділу з питань розвитку культури та  
                  туризму виконавчого комітету міської ради 

 

 

11. Про  встановлення дорожніх знаків по вулиці Європейській в місті 
Баштанка. 
Інформує  ВЕЛИКОРОД Юрій Валентинович,   
                  начальник відділу з питань житлово-комунального 

                  господарства, благоустрою, будівництва, розвитку 

                  інфраструктури та комунальної власності  
                  виконавчого комітету міської ради 

 

12. Про видалення аварійних дерев. 
Інформує  ВЕЛИКОРОД Юрій Валентинович,   
                  начальник відділу з питань житлово-комунального 

                  господарства, благоустрою, будівництва, розвитку 

                  інфраструктури та комунальної власності  
                  виконавчого комітету міської ради 
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13. Про  надання дозволу на в’їзд під заборонні знаки автомобілів та 
тракторів КП «Міськводоканал». 
Інформує  ВЕЛИКОРОД Юрій Валентинович,   
                  начальник відділу з питань житлово-комунального 

                  господарства, благоустрою, будівництва, розвитку 

                  інфраструктури та комунальної власності  
                  виконавчого комітету міської ради 

 

 

14. Про зміну поштової адреси об’єкту нерухомого майна по вулиці 
Командовського в селі Добре Баштанського району. 
Інформує  БОГУН Наталія Василівна,   

головний спеціаліст  відділу з питань житлово-комунального 

господарства, благоустрою, будівництва, розвитку  
інфраструктури та комунальної власності 
 

 

15. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Баштанської 
міської ради від 03 лютого 2021 року №56 «Про зміну поштової адреси 
об’єкту нерухомого майна по вулиці Малиновського в селі Зелений Яр 
Баштанського району». 
Інформує  БОГУН Наталія Василівна,   

головний спеціаліст  відділу з питань житлово-комунального 

господарства, благоустрою, будівництва, розвитку  
інфраструктури та комунальної власності 
 

16. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської  ради 
від 11.02.2021 р. №64 «Про уповноваження на ведення реєстрації або змін 
реєстраційних даних Реєстру територіальної громади». 
Інформує: ЧЕРНЕНКО Олександр Олександрович,   

                  начальник відділу «Центр надання адміністративних послуг» 
 

17. Про звіт директора КП «Міськводоканал» Баштанської міської  
ради  про роботу та результати діяльності комунального підприємства за 
2020 рік. 
Інформує  КОТ Віктор Васильович,   
                  директор КП «Міськводоканал» 
 

 

18. Про звіт директора КУ «Баштанський міський інклюзивно-

ресурсний центр» про роботу та результати діяльності комунальної 
установи за 2020 рік.   

Інформує  ЗАВОРОТНЮК  Антоніна Володимирівна,  
                  директор КУ «Баштанський міський інклюзивно-ресурсний центр» 

 

19. Про звіт щодо результатів діяльності КО «Правопорядок» за 2020 
рік. 
Інформує: МАЙДАНОВ Віктор Володимирович,   
                  начальник  КО «Правопорядок» 
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СЛУХАЛИ: 1. Про попередній розгляд проєкту рішення Баштанської 
міської ради «Про надання дозволу на будівництво та розміщення Центру 
надання адміністративних послуг на території Баштанської міської ради». 
Доповідав   ВЕЛИКОРОД Юрій Валентинович,   
                     начальник відділу з питань житлово-комунального 

                     господарства, благоустрою, будівництва, розвитку 

                     інфраструктури   та   комунальної   власності  
                     виконавчого комітету міської ради 

 

Проведено   голосування за проєкт рішення. 

Підсумки голосування: одноголосно 

                                 

ВИРІШИЛИ: (Рішення виконавчого комітету міської ради № 70 додається) 
 

СЛУХАЛИ: 2. Про попередній розгляд проєкту рішення Баштанської 
міської ради «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   ГАВРИЛЮК Лариса Анатоліївна,   
                      начальник відділу з соціальних питань                   
                      виконавчого комітету міської ради 
 

Начальник управління соціального захисту населення Баштанської 
райдержадміністрації, член виконавчого комітету міської ради Ніна Якимчук 

звернула увагу доповідача на необхідності доповнення Порядку № 16 пунктами 
3 та 6 такого змісту:  

«3. Підприємство АТ «Укрзалізниця» до 20 числа місяця наступного за 
звітним надає відповідні рахунки та облікові форми на громадян, які 
користуються пільгами по формі «2- пільга» згідно з Положенням про Єдиний 
державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги, яке 
затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 року 
№117 «Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право 
на пільги» в паперовому вигляді  та на електронних носіях та передає до відділу 
з соціальних питань Баштанської міської ради». 

«6.Міська рада щомісячно проводить акти звіряння розрахунків за надані 
пільговикам послуги згідно з формою «3-пільга»  в паперовому вигляді та на 

електронних носіях інформації.» 

Окрім цього, запропонувала доповнити порядок № 7 пунктами 3, 4та 6 
такого змісту: 

«3. ПАТ «Укртелеком» готує звіт по категоріях з підтверджуючими 
списками осіб та передає до відділу з соціальних питань Баштанської міської 
ради для опрацювання. 

«4. Відділ з соціальних питань Баштанської міської ради направляє   
облікові форми на громадян  отримані від ПАТ «Укртелеком» до управління 
соціального    захисту    населення    Баштанської   райдержадміністрації    для 
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 проведення звірки в Єдиному державному автоматизованому реєстрі 
пільговиків та після отримання  акту результатів звірки  надає відділу 
бухгалтерського обліку  та звітності Баштанської міської ради для розрахунку з 
підприємством на підставі договору.» 

«6. Міська рада щомісячно проводить акти звіряння розрахунків за надані 
пільговикам послуги згідно з формою «3-пільга»  в паперовому вигляді та на 
електронних носіях інформації». 

 

Проведено   голосування за вищезазначені доповнення. 

Підсумки голосування: одноголосно. 
 

Проведено   голосування за проєкт рішення в цілому. 

Підсумки голосування: одноголосно. 
                                 

ВИРІШИЛИ: (Рішення виконавчого комітету міської ради № 71 додається) 
 

СЛУХАЛИ: 3. Про попередній розгляд проєкту рішення Баштанської 
міської ради «Про внесення змін до Комплексної програми профілактики 
злочинності та вдосконалення системи захисту конституційних прав і 
свобод громадян по Баштанській міській раді на 2017-2021 роки». 
Доповідав    МАЙДАНОВ Віктор Володимирович,   
                      начальник КО «Правопорядок»                   

 

  Проведено   голосування за проєкт рішення. 

  Підсумки голосування: одноголосно 

 

ВИРІШИЛИ: (Рішення виконавчого комітету міської ради №72 додається) 
 

СЛУХАЛИ: 4. Про  попередній розгляд проєкту рішення Баштанської 
міської ради «Про затвердження звіту про виконання міського  бюджету 
Баштанської міської ради та використання резервного фонду 
непередбачених видатків за січень-грудень 2020 року».  
Доповідала   ЄВДОЩЕНКО Світлана Вікторівна,   

                      заступник  міського голови з питань діяльності  
                      виконавчих  органів ради 

 

Проведено   голосування за проєкт рішення. 

Підсумки голосування: одноголосно. 
                                                                                               

ВИРІШИЛИ: (Рішення виконавчого комітету міської ради № 73 додається) 
 

СЛУХАЛИ: 5. Про попередній розгляд проєкту рішення Баштанської 
міської ради «Про внесення змін до бюджету Баштанської міської 
територіальної громади на 2021 рік. 
Доповідала:   ЄВДОЩЕНКО Світлана Вікторівна,   

                        заступник  міського голови з питань діяльності  
                        виконавчих  органів ради 
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Староста Плющівського старостинського округу, член виконавчого 
комітету міської ради Віктор Прокопчук  не погодився із пунктом  доповіді 
щодо виділення 25, 00 тис грн  із міського бюджету для здійснення поточного 
ремонту легкового автомобіля відділу освіти, молоді та спорту виконавчого 
комітету міської ради. Запропонував направити ці кошти на ремонт шкільного 
автобуса Плющівської загальноосвітньої школи.  

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 
Світлана Євдощенко  зазначила, що у бюджеті Баштанської міської 
територіальної громади на 2021 рік передбачено кошти на ремонт шкільних  
автобусів та порекомендувала старості звернутись до відділу освіти,  молоді та 
спорту  з відповідним клопотанням.  

Староста Христофорівського старостинського округу Лариса Хруставка 

поцікавилася у доповідача, чи передбачається проведення у 2021 році 
громадського бюджетування (Бюджет участі). 

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 
Світлана Євдощенко зауважила, що у 2021 році передбачається завершити 
реалізацію проєктів Бюджету участі 2020 року. Якщо ситуація з наповнення 
бюджету Баштанської міської територіальної громади покращиться, то, 

можливо,  у кінці року громадське бюджетування буде проведено. 

 

Проведено   голосування  за проєкт рішення. 
    Підсумки голосування: одноголосно 

                                                                                               

ВИРІШИЛИ: (Рішення виконавчого комітету міської ради №74 додається) 
 

СЛУХАЛИ: 6. Про затвердження Кодексу етики посадових осіб, 
службовців місцевого самоврядування, працівників підприємств, установ, 
організацій, засновником (співзасновником на 50 і більше %) яких є 
Баштанська міська рада, з урахуванням принципів недискримінації та 
гендерної рівності та утворення комісії з етики. 
Доповідала:   ЄВДОЩЕНКО Світлана Вікторівна,   

                        заступник  міського голови з питань діяльності  
                        виконавчих  органів ради 

 

 Проведено   голосування за проєкт рішення. 

 Підсумки голосування: одноголосно. 
                                                           

ВИРІШИЛИ: (Рішення виконавчого комітету міської ради №75 додається) 
 

СЛУХАЛИ: 7. Про затвердження Положення про порядок встановлення 
тарифів на платні послуги та використання коштів, отриманих Трудовим 
архівом Баштанської міської ради. 
Доповідала:  ІВАНІЦЬКА Ірина Миколаївна,   
                      директор Трудового архіву міської ради 
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Член виконавчого комітету міської ради Олександр Черненко звернув 
увагу членів виконавчого комітету, що  порядком  встановлення тарифів на 
платні послуги та використання коштів, отриманих Трудовим архівом 
Баштанської міської ради передбачається, що заяви від фізичних осіб 
розглядаються і вирішуються протягом 30 днів від дня їх надходження на 
відміну від  юридичних осіб, які надаються Трудовим архівом не пізніше десяти 
робочих днів з дня їх отримання. 

Запропонував зменшити термін розгляду заяви від фізичних осіб з 30 днів 
до двотижневого терміну. 

 

Проведено   голосування за вищезазначену пропозицію. 

Підсумки голосування: одноголосно. 
 

Проведено   голосування за проєкт рішення в цілому. 

Підсумки голосування: одноголосно. 
 

ВИРІШИЛИ: (Рішення виконавчого комітету міської ради № 76 додається) 
 
 

СЛУХАЛИ: 8. Про затвердження складу комісії по призначенню стипендій 
Баштанської міської ради в галузі культури і мистецтва. 
Доповідала:    БЕРЕЗОВСЬКА Світлана Вікторівна,   
                         начальник  відділу з питань розвитку культури та  
                         туризму виконавчого комітету міської ради 

 

Проведено   голосування за проєкт рішення. 

Підсумки голосування: одноголосно. 
 

ВИРІШИЛИ: (Рішення виконавчого комітету міської ради № 77 додається) 
 

СЛУХАЛИ: 9. Про затвердження складу комісії з проведення щорічного 
конкурсу «Сузір’я талантів». 
Доповідала:   БЕРЕЗОВСЬКА Світлана Вікторівна,   
                        начальник  відділу з питань розвитку культури та  
                        туризму виконавчого комітету міської ради 
 

 

Проведено   голосування за проєкт рішення. 

Підсумки голосування: одноголосно 

                                 

ВИРІШИЛИ: (Рішення виконавчого комітету міської ради № 78 додається) 
 

СЛУХАЛИ: 10. Про затвердження проєктно-кошторисної документації по 
робочому проєкту «Переоснащення існуючої системи газопостачання 
топкової по вулиці Баштанської республіки, 40 м.Баштанка Миколаївської 
області». 
Доповідала  БЕРЕЗОВСЬКА Світлана Вікторівна,   
                      начальник  відділу з питань розвитку культури та  
                      туризму виконавчого комітету міської ради 
 

  Проведено   голосування за проєкт рішення. 

  Підсумки голосування: одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: (Рішення виконавчого комітету міської ради № 79 додається) 
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СЛУХАЛИ: 11. Про встановлення дорожніх знаків по вулиці Європейській 
в місті Баштанка. 
Доповідав   ВЕЛИКОРОД Юрій Валентинович,   
                     начальник відділу з питань житлово-комунального 

                     господарства, благоустрою, будівництва, розвитку 

                     інфраструктури та комунальної власності  
                     виконавчого комітету міської ради 
 

Проведено   голосування за проєкт рішення. 

Підсумки голосування: одноголосно. 
                                                                                               

ВИРІШИЛИ: (Рішення виконавчого комітету міської ради № 80 додається) 
 

СЛУХАЛИ: 12. Про видалення аварійних дерев. 
Доповідав:    ВЕЛИКОРОД  Юрій Валентинович,   
                       начальник відділу з питань житлово-комунального 

                       господарства, благоустрою, будівництва, розвитку 

                       інфраструктури та комунальної власності  
                       виконавчого комітету міської ради 
 

Проведено   голосування  за проєкт рішення. 
Підсумки голосування: одноголосно. 

                                                                                             

ВИРІШИЛИ: (Рішення виконавчого комітету міської ради №81 додається) 
 

СЛУХАЛИ: 13. Про надання дозволу на в’їзд під заборонні знаки 
автомобілів та тракторів КП «Міськводоканал». 
Доповідав:  ВЕЛИКОРОД Юрій Валентинович,   
                     начальник відділу з питань житлово-комунального 

                     господарства, благоустрою, будівництва, розвитку 

                     інфраструктури та комунальної власності  
                     виконавчого комітету міської ради 
 

Проведено   голосування за проєкт рішення. 

Підсумки голосування: одноголосно. 
                                                           

ВИРІШИЛИ: (Рішення виконавчого комітету міської ради №82 додається) 
 

СЛУХАЛИ: 14. Про зміну поштової адреси об’єкту нерухомого майна по 
вулиці Командовського в селі Добре Баштанського району. 
Доповідала: БОГУН Наталія Василівна,   

головний спеціаліст  відділу з питань житлово-комунального 

господарства, благоустрою, будівництва, розвитку  
інфраструктури та комунальної власності 

 

Проведено   голосування за проєкт рішення. 

Підсумки голосування: одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: (Рішення виконавчого комітету міської ради № 83 додається) 
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СЛУХАЛИ: 15. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 
Баштанської міської ради від 03 лютого 2021 року №56 «Про зміну 
поштової адреси об’єкту нерухомого майна по вулиці Малиновського в 
селі Зелений Яр Баштанського району». 
Доповідала:    БОГУН Наталія Василівна,   

головний спеціаліст  відділу з питань житлово-комунального 

господарства, благоустрою, будівництва, розвитку  
інфраструктури та комунальної власності 

 

Проведено   голосування за проєкт рішення. 

Підсумки голосування: одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: (Рішення виконавчого комітету міської ради № 84 додається) 
 

СЛУХАЛИ: 16. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 
міської  ради від 11.02.2021 р. №64 «Про уповноваження на ведення 
реєстрації або змін реєстраційних даних Реєстру територіальної громади». 
Доповідав:   ЧЕРНЕНКО Олександр Олександрович,   

                      начальник відділу «Центр надання адміністративних послуг» 

 

Проведено   голосування за проєкт рішення. 

Підсумки голосування: одноголосно 

                                  

ВИРІШИЛИ: (Рішення виконавчого комітету міської ради № 85 додається) 
 

СЛУХАЛИ: 17. Про звіт директора КП «Міськводоканал» Баштанської 
міської  ради  про роботу та результати діяльності комунального 
підприємства за 2020 рік. 
Доповідав:    КОТ Віктор Васильович,   
                       директор КП «Міськводоканал» 

 

Проведено   голосування за проєкт рішення. 

Підсумки голосування: одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: (Рішення виконавчого комітету міської ради № 86 додається) 

 
 
 

СЛУХАЛИ: 18. Про звіт директора КУ «Баштанський міський 
інклюзивно-ресурсний центр» про роботу та результати діяльності 
комунальної установи за 2020 рік.   

Доповідала:   ЗАВОРОТНЮК  Антоніна Володимирівна,  
                        КУ «Баштанський міський  
                        інклюзивно-ресурсний центр» 
 

Проведено   голосування за проєкт рішення. 

Підсумки голосування: одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: (Рішення виконавчого комітету міської ради № 87 додається) 
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СЛУХАЛИ: 19. Про звіт щодо результатів діяльності КО «Правопорядок» 
за 2020 рік. 
Доповідав:   МАЙДАНОВ Віктор Володимирович,   
                      начальник  КО «Правопорядок» 

 

Проведено   голосування за проєкт рішення. 

Підсумки голосування: одноголосно 

                                  

ВИРІШИЛИ: (Рішення виконавчого комітету міської ради № 88 додається) 
 

Після розгляду планових питань, член виконавчого комітету міської ради 
Тетяна Шатня внесла пропозицію дотримуватись Регламенту роботи 
виконавчого комітету в частині дотримання часу для доповіді та виступів при 
обговоренні.  

 

 

Міський  голова                                                                   Олександр БЕРЕГОВИЙ   

 

Керуюча справами виконавчого  
комітету міської ради                                                              Лариса КОНОНЕНКО           

 
Любов Змієвська 2 70 26 


