
 
БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

від 06 квітня   2021 року                  Баштанка                            №  84-р 
 

Про    прийом     громадян    в 

умовах карантинних обмежень          

 

        Відповідно до пункту 20  частини четвертої статті  42  Закону України  «Про  
місцеве самоврядування в Україні, Закону України «Про адміністративні послуги», 
враховуючи рішення позачергового засідання Державної комісії  з питань 
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій  від 25 березня 2021 
року (протокол № 14), відповідно до якого на території Миколаївської області 
встановлений «червоний» рівень епідемічної небезпеки, та відповідні рішення 
комісій ТЕБ та НС при Баштанській райдержадміністрації та Баштанській міській 
раді, з метою запобігання виникненню та поширенню  коронавірусної  хвороби 
(COVID-19), убезпечення суб’єктів звернення та працівників апарату ради та її 
виконавчого комітету від захворювання, з о б о в’ я з у ю:  
 

1. Особистий прийом громадян та надання адміністративних послуг у т.ч. 
послуг соціального характеру, здійснювати лише за попереднім записом.     

Телефони для звернень: 
1) Адмінприміщення міської ради: 

звернення та надання адміністративних послуг - 0515826747 (Гапішко Інна 
Василівна). 
 звернення з земельних питань  - 0515827649 (Шевчик Світлана Михайлівна).    
2) Відділ «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету міської 
ради: 
реєстрація місця проживання громадян – 0515827048 (Швачка Вікторія Вікторівна, 
реєстрація фізичних, юридичних осіб (підприємців) -0515827048 (Божко Євгенія 
Анатоліївна), 
реєстрація прав на нерухомість – 0515827616 (Черненко Олександр 
Олександрович) 
3) Надання адміністративних послуг соціального характеру (субсидії, пільги, 

державні допомоги та компенсації) 0515826351   (Гаврилюк Лариса Анатоліївна)  
4) Надання адміністративних послуг по Добренському старостинському округу – 

0515896291 (Шелест Наталія Володимирівна); 
5) Надання адміністративних послуг по Новоєгорівському старостинському 

округу – 0515896230 (Нижник Наталія Борисівна); 



6) Надання адміністративних послуг по Новоіванівському старостинському 
округу – 0515893775 (Кривенко Олена Антонівна); 

7) Надання адміністративних послуг по Новопавлівському старостинському 
окугу – 0515893132 (Моцаченко Надія Василівна); 

8) Надання адміністративних послуг по Новосергіївському старостинському 
оругу – 0515895610 (Буц Наталія Віталіївна); 

9) Надання адміністративних послуг по Пісківському старостинському округу – 

0515893638 (Юрчик Богдан Богданович); 
10) Надання адміністративних послуг по Плющівському старостинському 

округу – 0515893892 (Заливча Валентина Іванівна); 

11) Надання адміністративних послуг по Христофорівському старостинському 
округу – 05158953538 (Бугай Наталія Анатоліївна); 

12) Надання адміністративних послуг по Явкинському старостинському округу 
– 0515893322 (Петракова Емма Олександрівна); 

 

2. Запропонувати громадянам, у разі, не вирішення питань за 
вищезазначеними телефонами звертатися за телефонами:  

-0515827026 (Кононенко Лариса Анатоліївна, керуюча справами виконавчого 
комітету міської ради); 

-0515826280 (Гомерська Інна Петрівна, секретар міської ради); 
-0515827205 (Євдощенко Світлана Вікторівна, заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради), 
або  до міського голови через додаток «Звернення» на офіційному сайті міської 
ради. 

3. Начальнику КО «Правопорядок» Віктору Майданову, начальнику відділу 
ЦНАП виконавчого комітету міської ради Олександру Черненко, начальнику 
відділу з соціальних питань  Ларисі Гаврилюк, старостам старостинських округів 
Баштанської міської ради забезпечувати вхід відвідувачів до адмінприміщень 

міської ради на прийоми  за записом. 
4. Громадяни, які є без захисних масок, не дотримуються соціальної дистанції, 

ухиляються від проведення температурного скрипінгу, мають будь – які ознаки 
нездужання до приміщень міської ради не допускаються.    
       5.Начальнику відділу з питань засобів масової інформації та зв’язків з 
громадськістю Олені ВИНОГРАДОВІЙ забезпечити інформування населення про 
умови прийому громадян, визначені даним розпорядженням, шляхом розміщення 
оголошень на офіційному сайті, соціальних мережах та дошках оголошень, 

встановлених на території міської ради. 
      6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючу 
справами виконавчого комітету міської ради Ларису КОНОНЕНКО. 

 

 

Міський голова                                                                       Олександр БЕРЕГОВИЙ 


