
 
 

БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

П Р О Т О К О Л 
 

від 01 грудня  2021  року   № 24      Початок: 10 
00

       Місце проведення:  

                Баштанка                                                           актовий зал міської ради  

                                                          

Всього членів виконавчого комітету  –  37  
 

Присутні на засіданні –  22  (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,  Гаврилюк Лариса, начальник відділу з соціальних 
питань виконавчого комітету міської ради, Гордієнко Наталія, 

начальник служби у справах дітей міської ради, Заболотній 
Олександр,  головний спеціаліст  відділу з питань засобів масової 
інформації та зв’язків з громадськістю, Змієвська Любов, начальник 
загального відділу виконавчого комітету міської ради,  Комощук 
Олена, начальник відділу з питань розвитку економіки та торгівлі, 
Лашко Ірина, провідний економіст КНП «Центр первинної медико-

санітарної допомоги» Баштанської міської ради, Майданов Віктор, 

директор КО «Правопорядок», Попов Сергій, спеціаліст І категорії  
сектору з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і 
цифровізації виконавчого комітету міської ради, Скоп Наталія, 
заступник директора з економічних питань КНП «Баштанська 
багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради 

 

 

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 попередній розгляд проєкту рішення Баштанської міської ради 
«Про затвердження Цільової програми захисту населення і територій від 
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру 
Баштанської територіальної громади на 2022-2025 роки». 
Інформує  СИРИЦЯ Леонід Миколайович, 

начальник відділу з питань містобудування, архітектури,  
містобудівного кадастру та цивільного захисту,  
головний архітектор територіальної громади 

 
    

2. Про попередній розгляд проєкту  рішення Баштанської міської ради 
«Про затвердження Програми розвитку та фінансової підтримки 
Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-

санітарної допомоги» Баштанської міської ради Миколаївської області» на 
2021-2023 роки». 
Інформує  ЛАШКО Ірина Олександрівна, 

 провідний економіст  КНП «Центр первинної  
 медико-санітарної  допомоги»  Баштанської 
 міської  ради 

 

 

3. Про попередній розгляд проєкту рішення Баштанської міської ради 
«Про внесення змін до Програми підтримки та розвитку вторинної 
(стаціонарної) медичної допомоги на території Баштанської ТГ на період 
2021-2023 років, затвердженої рішенням міської ради від 29 квітня 2021 
року №1». 
Інформує  СКОП Наталія Миколаївна, 

заступник директора з економічних питань  КНП «Баштанська 
багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради 

Миколаївської області» 

 

 

4. Про попередній розгляд проєкту рішення Баштанської міської ради 
«Про затвердження Програми розвитку освіти Баштанської міської ради 
на 2022-2025 роки». 
Інформує  КОПТЄВ Олександр Олександрович, 

начальник відділу освіти, молоді та спорту  
виконавчого комітету міської ради 

 

         5. Про попередній розгляд проєкту рішення Баштанської міської ради 
«Про хід виконання Програми розвитку фізичної культури і спорту   

Баштанської   міської   ради    на 2020-2023 роки, затвердженої рішенням 
міської  ради  від 23 червня 2020 року № 4».   
Інформує  КОПТЄВ Олександр Олександрович, 

начальник відділу освіти, молоді та спорту  
виконавчого комітету міської ради 
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6. 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 

 

7. Про попередній розгляд проєкту рішення Баштанської міської ради 
«Про хід виконання Програми соціально-економічного розвитку 
Баштанської об’єднаної  територіальної громади на 2020-2022 роки, 
затвердженої рішенням міської ради від 23 грудня 2019 року №2». 
Інформує  КОМОЩУК Олена Іванівна,  

 начальник відділу питань розвитку економіки та торгівлі  
 

8. Про попередній розгляд проєкту рішення Баштанської міської ради 
«Про затвердження Комплексної програми захисту прав дітей 
Баштанської міської ради «Дитинство» на 2022-2023 роки». 
Інформує  ГОРДІЄНКО Наталія Володимирівна, 

начальник служби у справах дітей міської ради 

 

9. Про створення дитячого будинку сімейного типу на базі родини 
Є___ І____ Л____ та Є___ М___ О___ та влаштування на спільне 
проживання та виховання  дітей, позбавлених батьківського піклування. 
Інформує  ГОРДІЄНКО Наталія Володимирівна, 

начальник служби у справах дітей міської ради 

 

10. Про забезпечення продовження функціонування діючого на базі 
родини Є___Ф___ В___ та Є___ Л___ В____ дитячого будинку сімейного 
типу на території Баштанської міської ради. 
Інформує  ГОРДІЄНКО Наталія Володимирівна, 

начальник служби у справах дітей міської ради 

 

11. Про забезпечення продовження функціонування діючої на базі 
родини К___ О___ І___ та К___ О__ М___ прийомної сім’ї на території 
Баштанської міської ради. 

Інформує  ГОРДІЄНКО Наталія Володимирівна, 
начальник служби у справах дітей міської ради 

 

12. Про забезпечення продовження функціонування діючої на базі 
родини М___ П___ І___ та М___ А___ В___  прийомної сім’ї на території 
Баштанської міської ради. 
Інформує  ГОРДІЄНКО Наталія Володимирівна, 

начальник служби у справах дітей міської ради 
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13. Про забезпечення продовження функціонування діючої на базі 
родини В___  І___ П___ прийомної сім’ї на території Баштанської міської 
ради. 
Інформує  ГОРДІЄНКО Наталія Володимирівна, 

начальник служби у справах дітей міської ради 

 

14. Про роботу комісії з питань захисту прав дитини при Баштанській 
міській раді, створеної за рішенням виконавчого комітету міської ради від 
22 квітня 2021 №120. 
Інформує  ГОРДІЄНКО Наталія Володимирівна, 

начальник служби у справах дітей міської ради 
 

15. Про дозвіл на встановлення пам’ятного знаку на старому 
єврейському кладовищі та на місці масового поховання євреїв в 
с.Плющівка. 
Інформує  ВЕЛИКОРОД Юрій Валентинович,   

 начальник  відділу з питань житлово-комунального  
 господарства, благоустрою, будівництва, розвитку    
 інфраструктури  та комунальної власності 

 
 

16. Про затвердження проєктно-кошторисних документацій за 
робочими проєктами. 
Інформує  ВЕЛИКОРОД Юрій Валентинович,   

 начальник  відділу з питань житлово-комунального  
 господарства, благоустрою, будівництва, розвитку    
 інфраструктури  та комунальної власності 

 

17. Про затвердження  протоколу засідання комісії по визначенню 
потреби та формування пропозицій щодо спрямування субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні 
роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших 
форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових 
будинків та забезпечення житлом, призначення грошової компенсації за 
належні для отримання житлові приміщення для дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа у Баштанській 
міській раді від 29 листопада 2021 року № 2. 
Інформує  БОГУН Наталія Василівна, 

головний спеціаліст відділу з питань житлово-комунального  
господарства, благоустрою, будівництва, розвитку    
інфраструктури  та комунальної власності 

 

18. Про визначення видів громадських робіт для засуджених до 
громадських робіт та порушників, на яких накладено адміністративне 
стягнення у вигляді громадських робіт у 2022 році. 
Інформує  МАЙДАНОВ Віктор Володимирович, 

начальник КО «Правопорядок» 
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19. 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 

 

20. Про благоустрій прилеглої території. 
Інформує  СИРИЦЯ Леонід Миколайович, 

начальник відділу з питань містобудування, архітектури,  
містобудівного кадастру та цивільного захисту,  
головний архітектор територіальної громади 

 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про попередній розгляд проєкту рішення Баштанської 
міської ради «Про затвердження Цільової програми захисту населення і 
територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного 
характеру Баштанської територіальної громади на 2022-2025 роки». 
Доповідав  СИРИЦЯ Леонід Миколайович, 

начальник відділу з питань містобудування, архітектури,  
містобудівного кадастру та цивільного захисту,  
головний архітектор територіальної громади 

 

            Проведено   голосування за проєкт рішення.   
Підсумки голосування: одноголосно. 
 

ВИРІШИЛИ: (Рішення виконавчого комітету міської ради №249 додається) 
 

СЛУХАЛИ: 2. Про попередній розгляд проєкту рішення Баштанської 
міської ради «Про затвердження Програми розвитку та фінансової 
підтримки Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної 
медико-санітарної допомоги» Баштанської міської ради Миколаївської 
області» на 2021-2023 роки». 
Доповідала  ЛАШКО Ірина Олександрівна, 

провідний економіст  КНП «Центр первинної  
медико-санітарної допомоги» Баштанської 
міської ради 

 

Проведено   голосування за проєкт рішення. 

Підсумки голосування: одноголосно. 

                                 

ВИРІШИЛИ: (Рішення виконавчого комітету міської ради  №250 додається) 
 

 

СЛУХАЛИ: 3. Про попередній розгляд проєкту рішення Баштанської 
міської ради «Про внесення змін до Програми підтримки та розвитку 
вторинної (стаціонарної) медичної допомоги на території Баштанської ТГ 
на період 2021-2023 років, затвердженої рішенням міської ради від              
29 квітня 2021 року №1». 
Доповідала  СКОП Наталія Миколаївна, 

заступник директора з економічних питань   
КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня»  

Баштанської міської ради Миколаївської області» 
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             Проведено   голосування за проєкт рішення.   
  Підсумки голосування: одноголосно. 

                                                                                                                           

ВИРІШИЛИ: (Рішення виконавчого комітету міської ради № 251 додається) 
 
 

СЛУХАЛИ: 4. Про попередній розгляд проєкту рішення Баштанської 
міської ради «Про затвердження Програми розвитку освіти Баштанської 
міської ради на 2022-2025 роки». 
Доповідав   КОПТЄВ Олександр Олександрович, 

начальник відділу освіти, молоді та спорту  
виконавчого комітету міської ради 

 

Проведено   голосування за проєкт рішення.   
Підсумки голосування: одноголосно 

 

ВИРІШИЛИ: (Рішення виконавчого комітету міської ради № 252  додається) 
 

СЛУХАЛИ: 5. Про попередній розгляд проєкту рішення Баштанської 
міської ради «Про хід виконання Програми розвитку фізичної культури і 
спорту   Баштанської   міської   ради    на 2020-2023 роки, затвердженої 
рішенням міської  ради  від 23 червня 2020 року № 4».   
Доповідав    КОПТЄВ Олександр Олександрович, 

начальник відділу освіти, молоді та спорту  
виконавчого комітету міської ради 

  

 

                      Проведено   голосування за проєкт рішення.   
  Підсумки голосування: одноголосно 

 

ВИРІШИЛИ: (Рішення виконавчого комітету міської ради № 253  додається) 
 
 

СЛУХАЛИ: 6. 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 

 
 

Проведено   голосування за проєкт рішення.   
Підсумки голосування: одноголосно 

 
 

ВИРІШИЛИ: (Рішення виконавчого комітету міської ради № 254  додається) 
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СЛУХАЛИ: 7. Про попередній розгляд проєкту рішення Баштанської 
міської ради «Про хід виконання Програми соціально-економічного 
розвитку Баштанської об’єднаної  територіальної громади на 2020-2022 

роки, затвердженої рішенням міської ради від 23 грудня 2019 року №2». 
Доповідала   КОМОЩУК Олена Іванівна,  

начальник відділу питань розвитку економіки та торгівлі  
    

Проведено   голосування за проєкт рішення.   
Підсумки голосування: одноголосно 

 

ВИРІШИЛИ: (Рішення виконавчого комітету міської ради № 255  додається) 
 

СЛУХАЛИ: 8. Про попередній розгляд проєкту рішення Баштанської 
міської ради «Про затвердження Комплексної програми захисту прав дітей 
Баштанської міської ради «Дитинство» на 2022-2023 роки». 
Доповідала   ГОРДІЄНКО Наталія Володимирівна, 

    начальник служби у справах дітей міської ради 

     

Проведено   голосування за проєкт рішення.                      
Підсумки голосування: одноголосно 

 

ВИРІШИЛИ: (Рішення виконавчого комітету міської ради № 256  додається) 
 

СЛУХАЛИ: 9. Про створення дитячого будинку сімейного типу на базі 
родини Є___ І___ Л___ та Є___ М___ О___ та влаштування на спільне 
проживання та виховання  дітей, позбавлених батьківського піклування. 
Доповідала  ГОРДІЄНКО Наталія Володимирівна, 

 начальник служби у справах дітей міської ради 

    

Проведено   голосування  за  проєкт  
рішення з внесеними доповненнями.   

Підсумки голосування: одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: (Рішення виконавчого комітету міської ради № 257  додається) 
 

СЛУХАЛИ: 10. Про забезпечення продовження функціонування діючого 
на базі родини Є___ Ф___ В___ та Є___ Л___ В___ дитячого будинку 
сімейного типу на території Баштанської міської ради. 
Доповідала   ГОРДІЄНКО Наталія Володимирівна, 

  начальник служби у справах дітей міської ради 
 

                      Проведено   голосування за проєкт рішення.   
  Підсумки голосування: одноголосно 

 

ВИРІШИЛИ: (Рішення виконавчого комітету міської ради № 258  додається) 
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СЛУХАЛИ: 11. Про забезпечення продовження функціонування діючої на 
базі родини К___ О___ І___ та К___ О___ М___ прийомної сім’ї на території 
Баштанської міської ради. 
Доповідала    ГОРДІЄНКО Наталія Володимирівна, 

   начальник служби у справах дітей міської ради 
 

                       Проведено   голосування за проєкт рішення.   
   Підсумки голосування: одноголосно 

 

ВИРІШИЛИ: (Рішення виконавчого комітету міської ради № 259  додається) 
 

СЛУХАЛИ: 12. Про забезпечення продовження функціонування діючої на 
базі родини М___ П___ І___ та М___А___ В__  прийомної сім’ї на території 
Баштанської міської ради. 
Доповідала  ГОРДІЄНКО Наталія Володимирівна, 

 начальник служби у справах дітей міської ради 

 

Проведено   голосування за проєкт рішення. 

Підсумки голосування: одноголосно 
                                   

ВИРІШИЛИ: (Рішення виконавчого комітету міської ради № 260  додається) 
 

СЛУХАЛИ: 13. Про забезпечення продовження функціонування діючої на 
базі родини В___  І___П___ прийомної сім’ї на території Баштанської 
міської ради. 
Доповідала     ГОРДІЄНКО Наталія Володимирівна, 

      начальник служби у справах дітей міської ради 

 

Проведено   голосування за проєкт рішення. 

Підсумки голосування: одноголосно 
                                   

ВИРІШИЛИ: (Рішення виконавчого комітету міської ради № 261  додається) 
 

СЛУХАЛИ: 14. Про роботу комісії з питань захисту прав дитини при 
Баштанській міській раді, створеної за рішенням виконавчого комітету 
міської ради від 22 квітня 2021 №120. 
Доповідала     ГОРДІЄНКО Наталія Володимирівна, 

      начальник служби у справах дітей міської ради 
 

Проведено   голосування за проєкт рішення.   
Підсумки голосування: одноголосно 

 

ВИРІШИЛИ: (Рішення виконавчого комітету міської ради № 262  додається) 
 

СЛУХАЛИ: 15. Про дозвіл на встановлення пам’ятного знаку на старому 
єврейському кладовищі та на місці масового поховання євреїв в 
с.Плющівка. 
Доповідав     ВЕЛИКОРОД Юрій Валентинович,   

начальник  відділу з питань житлово-комунального  
господарства, благоустрою, будівництва, розвитку    
інфраструктури  та комунальної власності 
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Проведено   голосування за проєкт рішення.   
Підсумки голосування: одноголосно 

 

ВИРІШИЛИ: (Рішення виконавчого комітету міської ради № 263  додається) 
 

СЛУХАЛИ: 16. Про затвердження проєктно-кошторисних документацій за 
робочими проєктами. 
Доповідав   ВЕЛИКОРОД Юрій Валентинович,   

  начальник  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 № 264  додається) 
 

СЛУХАЛИ: 17. Про затвердження  протоколу засідання комісії по 
визначенню потреби та формування пропозицій щодо спрямування 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, 
будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку 
сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку 
малих групових будинків та забезпечення житлом, призначення грошової 
компенсації за належні для отримання житлові приміщення для дітей-

сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа у 
Баштанській міській раді від 29 листопада 2021 року № 2. 
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 № 265  додається) 
 

СЛУХАЛИ: 18. Про визначення видів громадських робіт для засуджених 
до громадських робіт та порушників, на яких накладено адміністративне 
стягнення у вигляді громадських робіт у 2022 році. 
Доповідав     МАЙДАНОВ Віктор Володимирович, 

начальник КО «Правопорядок» 
 

Проведено   голосування за проєкт рішення.   
Підсумки голосування: одноголосно 

 

ВИРІШИЛИ: (Рішення виконавчого комітету міської ради № 266  додається) 
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СЛУХАЛИ: 19.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 № 267 додається) 
 

СЛУХАЛИ: 20. Про благоустрій прилеглої території. 
Доповідав     СИРИЦЯ Леонід Миколайович, 

начальник відділу з питань містобудування, архітектури,  
містобудівного кадастру та цивільного захисту,  
головний архітектор територіальної громади 

 

Староста Явкинського старостинського округу Олександр Коврига 
зазначив, що відповідно до схеми благоустрою прилеглої території біля 
магазину Універсам,  яку доповідач продемонстрував на екрані для членів 

виконавчого комітету, не передбачено зупинки транспортних засобів на якій 
жителі Баштанської територіальної громади мали б змогу чекати на 
автотранспорт. Зауваження Явкинського старости підтримали і інші  члени 
виконавчого комітету.  

Член виконавчого комітету міської ради Євген Кокітко поцікавився, яким 
документом міської ради передбачено розміщення таких зупинок. 

Доповідач у свою чергу повідомив, що розміщення зупинок на території 
міста Баштанка передбачено  Генеральним планом зонування території          
м. Баштанка. 

Член виконавчого комітету міської ради Євген Кокітко зауважив, що 
зважаючи на те, що відповідно до Генерального плану можна отримати 
узагальнену інформацію про зупинки,   порекомендував  міській раді зібрати 
містобудівну раду на якій розглянути питання щодо розробки проєкту 

організації дорожнього руху, який передбачає  схему встановлення зупинок,   
дорожніх знаків, дорожньої розмітки та погодити  його у всіх  необхідних 
інстанціях.  

Член виконавчого комітету міської ради Віктор Кот зауважив, що це 
питання необхідно було попередньо розглянути на містобудівній раді за участі 
спеціалістів, які компетентні у даному питанні, а потім виносити на розгляд 
членів виконавчого комітету. 

Доповідач у свою чергу зазначив, що дане питання не входить до 
повноважень містобудівної ради та запропонував зобов’язати Сухаря 
Костянтина Володимировича переробити схему в якій передбачити зупинку для 
транспортних засобів. 
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Міський голова Олександр Береговий наголосив, що найближчим часом 
міська рада, після проведення тендерних закупівель планує придбати автобуси 
для здійснення перевезень жителів Баштанської територіальної громади. 

Порядок здійснення перевезень пасажирів передбачає розроблення маршруту 
руху автобусів та зупинки на яких зупинятиметься автотранспорт. Звернувся до  

членів виконавчого комітету з проханням при голосуванні  прийняти виважене 
рішення, зважаючи на те, що схемою благоустрою прилеглої території наданої 
заявником не передбачено зупинки.   

 

Проведено   голосування за проєкт рішення.   
  Підсумки голосування: «за» - 1 

                                           «проти» - 16 

                                           «утримались» - 5 

 
 

ВИРІШИЛИ: (Рішення виконавчого комітету міської ради  не прийнято) 

 

Староста Явкинського старостинського округу Олександр Коврига 

запропонував міській раді провести роботу щодо перевірки мережі стоянок 
таксі у місті Баштанка з метою забезпечення прозорості, безпеки 
і законності перевезень на таксі.  

 

 

 

Міський голова                                                                   Олександр  БЕРЕГОВИЙ   

 
 

Любов Змієвська  


