
 
 

БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

П Р О Т О К О Л 

 

від 25 березня  2021  року   № 7      Початок: 8 
30

       Місце проведення:  

                Баштанка                                                        актовий зал  міської  ради  

                                                          

Всього членів виконавчого комітету  –  37  
 

Присутні на засіданні –  29 (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, Гудзь Наталія, 
начальник КУ «Центр надання соціальних послуг Баштанської 
міської ради», Змієвська Любов, начальник загального відділу 

виконавчого комітету міської ради, Ковальова Любов, головний 
спеціаліст  відділу з питань засобів масової інформації та зв’язків з 
громадськістю, Комощук Олена, начальник відділу з питань  
розвитку економіки та торгівлі, Свердлик Людмила,  економіст 
КП «Добробут», Шувалов Вадим, спеціаліст І категорії 
загального відділу. 

 

На початку засідання міський голова Олександр Береговий довів до відома 
членів виконавчого комітету, що підставою для скликання позачергового 
засідання є необхідність введення з початку місяця в дію тарифів          

КП «Добробут», щоб комунальному підприємству було легше розраховувати 
споживачам плату за отримані послуги. 

 

Крім того, вручив посвідчення члена виконкому Гадіону Михайлу 
Петровичу та побажав йому подальших успіхів на благо нашої територіальної 
громади. 

  
 

Проведено голосування щодо затвердження порядку денного та 
регламенту роботи засідання виконавчого комітету міської ради в цілому: 

 

Підсумки голосування: одноголосно. 
 

Таким чином, до порядку денного засідання виконавчого комітету 
міської ради включено такі питання: 
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1.  Про встановлення тарифу на послуги з поводження з побутовими 
відходами. 
Інформує  КОМОЩУК Олена Іванівна,   

                   начальник відділу з питань розвитку економіки та торгівлі 
 
 
 

 

2. Про затвердження поточних технологічних нормативів 
використання питної води КП «Міськводоканал» Баштанської міської 
ради. 
Інформує  КОТ Віктор Васильович,   

                  директор КП «Міськводоканал» 
 

 
 
 

3. Про надання дозволу на реєстрацію місця проживання підопічних 
відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового 
проживання Бабич Л.К. та Зайцевій Є.Н. 
Інформує  ГУДЗЬ Наталія Валентинівна,   

                  начальник комунальної  установи «Центр надання  
                  соціальних послуг Баштанської міської ради» 
 
 
 
 

4. Про  внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради 
від 11.02.2021 р.№ 65 «Про уповноваження на ведення реєстрації місця 
проживання/перебування громадян, що проживають у селах Баштанської 
міської ради». 
Інформує  КОНОНЕНКО Лариса Анатоліївна, 

керуюча справами виконавчого комітету міської ради 
 

 

 
 

5. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від              
11.02. 2021 р. №66 «Про уповноваження на передачу персональних даних до 
Державного реєстру виборців стосовно реєстрації їх місця проживання». 
Інформує  КОНОНЕНКО Лариса Анатоліївна, 

керуюча справами виконавчого комітету міської ради 

 

 
 

 
 

6. Про надання дозволу на реєстрацію місця проживання. 
Інформує  БОГУН Наталія Василівна,   

                  головний спеціаліст  відділу з питань житлово-комунального 

                  господарства, благоустрою, будівництва, розвитку 

                  інфраструктури та комунальної власності  
                  виконавчого комітету міської ради 

 

 

 

 
          



 3 

СЛУХАЛИ: 1. Про встановлення тарифу на послуги з поводження з 
побутовими відходами. 
Доповідала   КОМОЩУК Олена Іванівна,   
                      начальник відділу з питань розвитку економіки та торгівлі 

 

Член виконавчого комітету міської ради  Євген Кокітко зауважив, що 
комунальне підприємство «Добробут» при наданні  послуг з поводження з 
побутовими відходив не дотримується схеми очистки території. Та поцікавився, 
як комунальне підприємство планує дотримуватись Закону України «Про 
відходи», який передбачає роздільне сортування сміття. 

Міський голова Олександр Береговий та директор КП «Добробут» 
В’ячеслав Ільчук  повідомили запитувачу, що міською радою розроблено 
проєкт «Покращення санітарного та екологічного стану Баштанської 
територіальної громади», яким передбачено закупити контейнери для збору 
твердих побутових відходів та прес для пластику і паперу. 

Член виконавчого комітету міської ради Віктор Кот запропонував у 
найближчий час зібрати робочу нараду по питанню сортування сміття у 
Баштанській громаді та навів приклад позитивного досвіду Вознесенської 
громади з даного питання.  

 

Проведено   голосування за проєкт рішення. 

Підсумки голосування: одноголосно 

                                 

ВИРІШИЛИ: (Рішення виконавчого комітету міської ради № 96 додається) 
 

СЛУХАЛИ: 2. Про затвердження поточних технологічних нормативів 
використання питної води КП «Міськводоканал» Баштанської міської 
ради. 
Доповідав   КОТ Віктор Васильович,   

                    директор КП «Міськводоканал» 

 

Проведено   голосування за проєкт рішення. 

Підсумки голосування: одноголосно 

                                                                                            

ВИРІШИЛИ: (Рішення виконавчого комітету міської ради № 97 додається) 
 

Член виконавчого комітету міської ради Віктор Кот  проінформував  членів 
виконавчого комітету про можливість залучення доступних кредитних та 
грантових коштів від Міжнародних Фінансових Організацій  для вирішення 
назрілих потреб у відновленні та модернізації водопровідно-каналізаційної 
інфраструктури. 

Зауважив, що у разі  прийняття рішення про отримання такого кредиту, 

першим завданням  громади та комунального підприємства «Міськводоканал» 
буде розроблення Інвестиційного Плану за міжнародними стандартами, на який 
необхідно виділити 1,5 млн грн. Термін розробки такого Плану складає півроку.  
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Загальна вартість фінансування Проєкту складає 10 млн євро. Термін 
будівництва – 10 років. Погашення кредитів від 13 до 30 років, після введення в 
експлуатацію об’єктів. 

Член виконавчого комітету міської ради Михайло Гадіон зауважив, що на 
його думку, 10 років на будівництво об’єктів водопровідно-каналізаційної 
інфраструктури забагато. При наявності коштів  можна  побудувати у коротші 
терміни, наприклад за 1-5 років. 

Крім того, звернув увагу директора комунального підприємства на те, що 
після модернізації водонапірно-каналізаційної інфраструктури громади, чи буде 
через 10-30 років звідки брати воду, зважаючи на критичну ситуацію з водою у 
річці Інгул. 

Директор КП «Міськводоканал» Віктор Кот зауважив, що у підприємства     
на сьогодні немає альтернативних варіантів, але проєкт можливо буде 
перепрофілювати. 
 

СЛУХАЛИ: 3. Про надання дозволу на реєстрацію місця проживання 
підопічних відділення стаціонарного догляду для постійного або 
тимчасового проживання Бабич Л.К. та Зайцевій Є.Н. 
Доповідала    ГУДЗЬ Наталія Валентинівна,   

начальник комунальної  установи «Центр надання  
соціальних послуг Баштанської міської ради» 

                   

    Проведено   голосування за проєкт рішення.   
    Підсумки голосування: одноголосно 

 

ВИРІШИЛИ: (Рішення виконавчого комітету міської ради №98 додається) 
 
 

СЛУХАЛИ: 4. Про  внесення змін до рішення виконавчого комітету 
міської ради від 11.02.2021 р.№ 65 «Про уповноваження на ведення 
реєстрації місця проживання/перебування громадян, що проживають у 
селах Баштанської міської ради». 
Доповідала   КОНОНЕНКО Лариса Анатоліївна, 

    керуюча справами виконавчого комітету міської ради 
 

Проведено   голосування за проєкт рішення. 

Підсумки голосування: одноголосно. 
                                                                                               

ВИРІШИЛИ: (Рішення виконавчого комітету міської ради № 99 додається) 
 

СЛУХАЛИ: 5. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від              
11.02. 2021 р. №66 «Про уповноваження на передачу персональних даних до 
Державного реєстру виборців стосовно реєстрації їх місця проживання». 
Доповідала:   КОНОНЕНКО Лариса Анатоліївна, 

      керуюча справами виконавчого комітету міської ради 
 

Проведено   голосування  за проєкт рішення. 
Підсумки голосування: одноголосно 

                                                                                              

ВИРІШИЛИ: (Рішення виконавчого комітету міської ради №100  додається) 
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СЛУХАЛИ: 6. Про надання дозволу на реєстрацію місця проживання. 
Доповідала:   БОГУН Наталія Василівна,   

головний спеціаліст  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 №101 додається) 
 
 

По завершенню засідання виконавчого комітету міської ради міський 
голова надав слово депутату обласної ради Віталію Гомерському, який  
повідомив, що незабаром розпочнуться роботи з поточного ремонту дороги 
обласного значення  від села Костянтинівка до міста Баштанка.  

 

Міський  голова                                                                   Олександр БЕРЕГОВИЙ   

 

Керуюча справами виконавчого  
комітету міської ради                                                              Лариса КОНОНЕНКО           

 
Любов Змієвська 2 70 26 


