
 
 

БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

П Р О Т О К О Л 

 

від 03 лютого  2021  року   № 3      Початок: 10 
00

       Місце проведення:  

                Баштанка                                                          актовий зал  міської  ради  

                                                          

Всього членів виконавчого комітету  –  37  
 

Присутні на засіданні –  28 (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, 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, Гудзь 
Наталія, директор КУ «Центр надання соціальних послуг 
Баштанської міської ради,  Змієвька Любов, начальник загального 
відділу виконавчого комітету міської ради, Іваніцька Ірина, 

директор Об’єднаного трудового архіву міської та сільських рад 
Баштанського району,  Майданов Віктор, начальник             
КО «Правопаорядок», Смола Людмила, в.о. начальника відділу 
освіти, молоді та спорту виконавчого комітету міської ради, 
Шафорост Наталя, начальник відділу енергоменеджменту, 
муніципальних ініціатив та інвестицій, Шувалов Вадим, 
спеціаліст І категорії загального відділу. 

  

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 хід виконання Стратегічного плану розвитку Баштанської міської 
ради Миколаївської області на 2018-2025 роки (Баштанської об’єднаної 
територіальної громади) за 2020 рік». 
Інформує  ШАФОРОСТ  Наталя Григорівна,   

начальник   відділу  енергоменеджменту,  
муніципальних  ініціатив  та  інвестицій 
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2. Про  попередній розгляд проєкту рішення Баштанської міської ради 
«Про хід виконання Програми місцевого економічного розвитку 
Баштанської міської ради за 2020 рік». 
Інформує  ШАФОРОСТ  Наталя Григорівна,   

начальник   відділу  енергоменеджменту,  
муніципальних  ініціатив  та  інвестицій 

 

3. Про попередній розгляд проєкту рішення Баштанської міської ради 
«Про затвердження Програми збереження архівних фондів та розвитку 
архівної справи на 2021-2023 роки». 
Інформує  ІВАНІЦЬКА Ірина Миколаївна,   

директор Об’єднаного трудового архіву міської  
та сільських рад Баштанського району  

 
 

4. 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 
 

5. Про затвердження Положення про порядок надання платних 
соціальних послуг КУ «Центр надання соціальних послуг Баштанської 
міської ради». 
Інформує  ГУДЗЬ Наталія Валентинівна,   

директор  КУ «Центр надання соціальних  
послуг Баштанської міської ради» 

 

 

6. Про затвердження тарифів на платні соціальні послуги КУ «Центр 
надання соціальних послуг Баштанської міської ради». 
Інформує  ГУДЗЬ Наталія Валентинівна,   

директор  КУ «Центр надання соціальних  
послуг Баштанської міської ради» 

 

7. Про порядок проведення масових заходів на території Баштанської  
міської ради. 
Інформує: МАЙДАНОВ Віктор Володимирович,   

                  начальник КО «Правопорядок» 

 

8. Про затвердження проєктно-кошторисної документації за робочим 
проєктом «Капітальний ремонт окремих вузлів існуючої системи 
газопостачання Баштанського опорного закладу загальної середньої освіти 
І-ІІІ ступенів №1 по вул.Баштанської республіки, 32 м.Баштанка 
Миколаївської області».  
Інформує  СМОЛА Людмила Олександрівна, 

в.о. начальника відділу освіти, молоді та спорту 

виконавчого комітету міської ради 
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9. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради 
від 17.06.2020 р. №84 «Про надання повноважень по складанню протоколів 
про адміністративні правопорушення посадовим особам на території 
Баштанської ОТГ» із змінами та доповненнями, внесеними рішенням 
виконавчого комітету міської ради від 14.01.2021 р. №37. 
Інформує  КОНОНЕНКО Лариса Анатоліївна,   

керуюча справами виконавчого комітету міської ради 

 

 

10.  Про затвердження переліку об’єктів, видів суспільно-корисних 
оплачуваних робіт та підприємств м.Баштанка для осіб, на яких судом 
накладене адміністративне стягнення у виді суспільно-корисних 
оплачуваних робіт, на 2021 рік. 
Інформує  СИТНІК Ольга Миколаївна,   

начальник      юридичного      відділу   
виконавчого комітету міської ради 

 

 

 

11. Про  затвердження актів комісії з визначення та відшкодування 
збитків власникам землі та землекористувачам. 
Інформує  БУБЛИК Іван Анатолійович,   

начальник   відділу  з питань земельних відносин  
та охорони навколишнього середовища 

 

 

 

12. 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 

 
 

13. Про  внесення змін до рішення виконавчого комітету Баштанської 
міської ради від 31 січня 2017 року №10 «Про дозвіл на виділення в 
окремий об’єкт та присвоєння поштової адреси магазину Божко Е.А.» 

Інформує  БОГУН Наталія Василівна,   

головний спеціаліст  відділу з питань житлово-комунального 

господарства, благоустрою, будівництва, розвитку  
інфраструктури та комунальної власності 

 
 

14. Про взяття Шевченко Л.О. на облік громадян, які потребують 
поліпшення житлових умов. 
Інформує  БОГУН Наталія Василівна,   

головний спеціаліст  відділу з питань житлово-комунального 

господарства, благоустрою, будівництва, розвитку  
інфраструктури та комунальної власності 
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15. 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 
 

16. Про накладення адміністративного стягнення за статтями 197, 198 
Кодексу України про адміністративні правопорушення. 
Інформує: ЧЕРНЕНКО Олександр Олександрович,   

                  начальник відділу «Центр надання адміністративних послуг» 

                  

СЛУХАЛИ: 1. Про попередній розгляд проєкту рішення Баштанської 
міської ради «Про хід виконання Стратегічного плану розвитку 
Баштанської міської ради Миколаївської області на 2018-2025 роки 
(Баштанської об’єднаної територіальної громади) за 2020 рік». 
Доповідала   ШАФОРОСТ  Наталя Григорівна,   

начальник   відділу  енергоменеджменту,  
муніципальних  ініціатив  та  інвестицій 

 

Член виконавчого комітету міської ради Євген Кокітко після виступу  
доповідача поцікавився, хто готував звіт по реалізації Стратегічного плану 
розвитку Баштанської міської ради за 2020 рік, чи збиралась Координаційна з 
даного питання. 

Зауважив, що до Стратегічного плану розвитку Баштанської міської ради з 
моменту його затвердження було внесено багато змін, та поставлено цілі, які на 
його думку не є стратегічними. Вважає, що у виступі доповідача  мала б бути 
надана інформація про хід виконання глобальних завдань Стратегії, а не 
деталізувати її, та викласти звіт в іншому форматі, можливо у табличному 
варіанті.   

 У відповідь начальник відділу енергоменеджменту, муніципальних 
ініціатив та інвестицій Наталія Шафорост  зазначила, що інформацію 
готували відділи, комунальні підприємства  відповідно до своїх повноважень, а 
узагальнював відділ енергоменеджменту, муніципальних ініціатив та 
інвестицій.  Координаційну раду планують зібрати після звіту. Що стосується 
формату подачі звіту,  запропонувала члену виконавчого комітету Євгену 
Кокітку надати конкретні пропозиції. 

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 
Світлана Євдощенко не погодилась з зауваженнями члена виконавчого 
комітету міської ради Євгена Кокітка. Звернула увагу, що під час складання 
Стратегічного плану розвитку Баштанської міської ради було розроблено план 
заходів з її реалізації, до якого було включено всі питання необхідні для 
розвитку та економічного зростання нашої громади. 

Зауважила, що начальник відділу енергоменеджменту, муніципальних 
ініціатив та інвестицій Наталія Шафорост  проінформувала з усіх виконаних 
та реалізованих завдань Стратегії за  2020 рік. 
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Член виконавчого комітету міської ради Віктор Кот запропонував на 
черговому засіданні виконавчого комітету переглянути склад Координаційної 
Ради з реалізації Стратегічного плану розвитку Баштанської міської ради та 
визначити план її роботи.   

Староста Явкинського старостинського округу Олександр Коврига не 
погодився з викладеною інформацією доповідача стосовно повної реалізації 
проєкту «Капітальний ремонт дороги Баштанка-Явкине». Зауважив, що роботи 
по ремонту даної дороги повністю ще не завершені.   

 

Проведено   голосування за проєкт рішення. 

Підсумки голосування: «за» - 25 

                                   «проти» - немає 

                                   «утримались» - 3                                                      

                                 

ВИРІШИЛИ: (Рішення виконавчого комітету міської ради № 45 додається) 
 

СЛУХАЛИ: 2. Про попередній розгляд проєкту рішення Баштанської 
міської ради «Про хід виконання Програми місцевого економічного 
розвитку Баштанської міської ради за 2020 рік». 
Доповідала   ШАФОРОСТ  Наталя Григорівна,   

начальник   відділу  енергоменеджменту,  
муніципальних  ініціатив  та  інвестицій 

 

Проведено   голосування за проєкт рішення. 
Підсумки голосування: одноголосно 

                                  

ВИРІШИЛИ: (Рішення виконавчого комітету міської ради № 46 додається) 
 

СЛУХАЛИ: 3. Про попередній розгляд проєкту рішення Баштанської 
міської ради «Про затвердження Програми збереження архівних фондів та 
розвитку архівної справи на 2021-2023 роки». 
Доповідала  ІВАНІЦЬКА Ірина Миколаївна,   

директор Об’єднаного трудового архіву міської  
та сільських рад Баштанського району  

 

  Проведено   голосування за проєкт рішення. 

  Підсумки голосування: одноголосно 

 

ВИРІШИЛИ: (Рішення виконавчого комітету міської ради №47 додається) 
 

СЛУХАЛИ: 4. 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 
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Староста  Явкинського старостинського округу Олександр Коврига  

порушив питання щодо врегулювання питання отримання одноразової 
матеріальної допомоги особам, які досягли 80 річного віку за рахунок обласної 
Комплексної програми соціального захисту населення «Турбота». Зважаючи на 
те, що вимогою для отримання такої допомоги є відкритий рахунок у банку, а  
більшість таких людей їх немає, запропонував керівництву міської ради, 

зважаючи на обмежений час для відкриття рахунку у банку та на вік громадян, 
підготувати звернення до голови Миколаївської облдержадміністрації та 
Департаменту соціального захисту облдержадміністрації про можливість 
продовження прийому документів від отримувачів субсидій на оплату житлово-

комунальних послуг для виплати одноразової матеріальної допомоги у розмірі 
500,0 гривень або надати можливість отримання відповідної допомоги через 
поштові відділення АТ «Укрпошта» тим, хто там обслуговується.  

Міський голова надав доручення  керуючій справами виконавчого 
комітету міської ради Ларисі Кононенко спільно з начальником відділу з 
соціальних питань виконавчого комітету міської ради Ларисою Гаврилюк 

терміново підготувати відповідного листа  до керівництва області. 
 

Проведено   голосування за проєкт рішення. 

Підсумки голосування: одноголосно. 
                                                                                               

ВИРІШИЛИ: (Рішення виконавчого комітету міської ради № 48 додається) 
 

СЛУХАЛИ: 5. Про затвердження Положення про порядок надання 
платних соціальних послуг КУ «Центр надання соціальних послуг 
Баштанської міської ради». 
Доповідала:   ГУДЗЬ Наталія Валентинівна,   

директор  КУ «Центр надання соціальних  
послуг Баштанської міської ради» 

 

Проведено   голосування  за проєкт рішення. 
    Підсумки голосування: одноголосно 

                                                                                               
 

ВИРІШИЛИ: (Рішення виконавчого комітету міської ради №49 додається) 
 

СЛУХАЛИ: 6. Про затвердження тарифів на платні соціальні послуги     
КУ «Центр надання соціальних послуг Баштанської міської ради». 
Доповідала:  ГУДЗЬ Наталія Валентинівна,   

директор  КУ «Центр надання соціальних  
послуг Баштанської міської ради» 

 

 Проведено   голосування за проєкт рішення. 

 Підсумки голосування: одноголосно. 
                                                           

ВИРІШИЛИ: (Рішення виконавчого комітету міської ради №50 додається) 
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СЛУХАЛИ: 7. Про порядок проведення масових заходів на території 
Баштанської  міської ради. 
Доповідав: МАЙДАНОВ Віктор Володимирович,   

                    начальник КО «Правопорядок» 

 

У ході обговорення даного питання член виконавчого комітету міської 
ради Василь Гонта, зазначив, що визначаючи місця проведення масових 
заходів та  встановлюючи час повідомлення про його проведення ми 
обмежуємо права громадян, тому запропонував  у даному рішенні  збільшити 
кількість місць для проведення масових заходів та  зменшити час повідомлення 
про проведення масового заходу із 3 днів до 1 дня. 

Член виконавчого комітету Олександр Черненко наголосив, що згідно з 
Конституцією України громадяни мають право проводити зібрання, тому 
запропонував вилучити перший пункт даного рішення, яким визначено місця 
проведення масових заходів, а залишити лише порядок проведення таких 
заходів. 

Міський голова Олександр Береговий поставив на голосування 
пропозицію про зменшення строку повідомлення про проведення масових 
заходів з «3 днів» до «за 1 добу» 

Проведено   голосування за вищезазначену пропозицію. 

Підсумки голосування: одноголосно. 
 

Міський голова Олександр Береговий  поставив на голосування 
пропозицію про вилучення першого пункту даного рішення щодо визначення 
місць проведення масових заходів. 

Проведено   голосування за вищезазначену пропозицію. 

Підсумки голосування: одноголосно. 
 

Проведено   голосування за проєкт рішення в цілому. 

Підсумки голосування: «за» - 26 

                                     «проти» - 1 

                                     «утримались» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: (Рішення виконавчого комітету міської ради № 51 додається) 
 
 

СЛУХАЛИ: 8. Про затвердження проєктно-кошторисної документації за 
робочим проєктом «Капітальний ремонт окремих вузлів існуючої системи 
газопостачання Баштанського опорного закладу загальної середньої освіти 
І-ІІІ ступенів №1 по вул.Баштанської республіки, 32 м.Баштанка 
Миколаївської області». 
Доповідала:    СМОЛА Людмила Олександрівна, 

в.о. начальника відділу освіти, молоді та спорту 

виконавчого комітету міської ради 

 

Член виконавчого комітету міської ради  Володимир Яник звернувся до 
доповідача з проханням надати роз’яснення, що саме входить до інших витрат 
кошторисної вартості будівництва вищезазначеного проєкту. 
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В.о. начальника відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету 
міської ради Людмила Смола в свою чергу запропонувала звернутись з даного 
питання до відділу освіти, молоді і спорту, де йому буде надано вичерпну 
відповідь.   

 

Проведено   голосування за проєкт рішення. 

Підсумки голосування: «за» - 26 

                                         «проти» - немає 

                                         «утримались» - 2 

 

ВИРІШИЛИ: (Рішення виконавчого комітету міської ради № 52 додається) 
 

СЛУХАЛИ: 9. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської 
ради від 17.06.2020 р. №84 «Про надання повноважень по складанню 
протоколів про адміністративні правопорушення посадовим особам на 
території Баштанської ОТГ» із змінами та доповненнями, внесеними 
рішенням виконавчого комітету міської ради від 14.01.2021 р. №37. 
Доповідала:   КОНОНЕНКО Лариса Анатоліївна,   

     керуюча справами виконавчого комітету міської ради 

 

 

Проведено   голосування за проєкт рішення. 

Підсумки голосування: одноголосно 

                                  

ВИРІШИЛИ: (Рішення виконавчого комітету міської ради № 53 додається) 
 

 

СЛУХАЛИ: 10. Про затвердження переліку об’єктів, видів суспільно-

корисних оплачуваних робіт та підприємств м.Баштанка для осіб, на яких 
судом накладене адміністративне стягнення у виді суспільно-корисних 
оплачуваних робіт, на 2021 рік. 
Доповідала  СИТНІК Ольга Миколаївна,   

начальник      юридичного      відділу   
виконавчого комітету міської ради 

 

  Проведено   голосування за проєкт рішення. 

  Підсумки голосування: одноголосно 

 

ВИРІШИЛИ: (Рішення виконавчого комітету міської ради №54 додається) 
 

СЛУХАЛИ: 11. Про затвердження актів комісії з визначення та 
відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам. 
Доповідав   БУБЛИК Іван Анатолійович,   

начальник   відділу  з питань земельних відносин  
та охорони навколишнього середовища 

 

Проведено   голосування за проєкт рішення. 

Підсумки голосування: одноголосно. 
                                                                                               

ВИРІШИЛИ: (Рішення виконавчого комітету міської ради № 55 додається) 
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СЛУХАЛИ: 12. 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: «за» - 27 

                                         «проти» - немає 

                                         «утримались» - 3 

                                                                                             

ВИРІШИЛИ: (Рішення виконавчого комітету міської ради №56 додається) 
 

СЛУХАЛИ: 13. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 
Баштанської міської ради від 31 січня 2017 року №10 «Про дозвіл на 
виділення в окремий об’єкт та присвоєння поштової адреси магазину 
Божко Е.А.» 

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 №57 додається) 
 

СЛУХАЛИ: 14. Про взяття Шевченко Л.О. на облік громадян, які 
потребують поліпшення житлових умов. 
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 № 58 додається) 
 
 

СЛУХАЛИ: 15. 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 

 

Проведено   голосування за проєкт рішення. 

Підсумки голосування: одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: (Рішення виконавчого комітету міської ради № 59 додається) 
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СЛУХАЛИ: 16. Про накладення адміністративного стягнення за статтями 
197, 198 Кодексу України про адміністративні правопорушення. 
Доповідав:   ЧЕРНЕНКО Олександр Олександрович,   

                      начальник відділу «Центр надання адміністративних послуг» 

 

Проведено   голосування за проєкт рішення. 

Підсумки голосування: одноголосно 

                                  

ВИРІШИЛИ: (Рішення виконавчого комітету міської ради № 60 додається) 
 

 Член виконавчого комітету міської ради Василь Гонта звернув увагу 
присутніх, що він разом із членом виконавчого комітету Володимиром 
Яником підготували два важливих звернення до міського голови щодо: 

1. Використання червоно-чорного прапора на території Баштанської 
територіальної громади. 

2. Заборони продажу алкогольних напоїв суб’єктами господарювання 
(крім закладів ресторанного господарства) у час з 2300  до 0900 години, які 
передали міському голові для вивчення та вирішення. 

 

 

Міський  голова                                                                   Олександр БЕРЕГОВИЙ   

 

Керуюча справами виконавчого  
комітету міської ради                                                              Лариса КОНОНЕНКО           

 
Любов Змієвська 2 70 26 


