
 

 
 

БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

П Р О Т О К О Л 
 

 

від 04 жовтня  2022  року   № 22      Початок: 9 
00

               Місце проведення:  

                                                                                                   (дистанційно) 
Всього членів виконавчого комітету  –  35  

 

Присутні на засіданні –  26  (реєстраційний листок додається)                                                                             
 

Головуючий на засіданні  –  Олександр  БЕРЕГОВИЙ,   міський голова. 

                                                                                                                              
Запрошені:  Змієвська Любов, начальник загального відділу виконавчого 

комітету міської ради, Пришедько Ольга, директор КУ «Центр 

надання соціальних послуг Баштанської міської ради», 
Славінський Руслан, начальник відділу з питань житлово-

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

 

 

 

На початку засідання міський голова Олександр БЕРЕГОВИЙ довів до 
відома членів виконавчого комітету, що засідання проводиться у 
дистанційному режимі у зв’язку з тим, що місто Баштанка входить до переліку 
територіальних громад, які розташовані в зоні бойових дій,  реальною  загрозою 
ракетних обстрілів та з міркувань безпеки членів виконавчого комітету.  

 

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: 

 

 

1. Про затвердження Актів комісійного обстеження об’єктів (житлових 
будинків/квартир), пошкоджених внаслідок збройної агресії російської 
федерації. 
Інформує  СЛАВІНСЬКИЙ Руслан Вікторович, 

начальник відділу з питань житлово-комунального  
господарства, благоустрою, будівництва, розвитку  
інфраструктури та комунальної власності 
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2. Про видалення аварійних та сухостійних дерев. 
Інформує  СЛАВІНСЬКИЙ Руслан Вікторович, 

начальник відділу з питань житлово-комунального  
господарства, благоустрою, будівництва, розвитку 

інфраструктури та комунальної власності 
 

 

3. Про уповноваження посадової особи діяти від імені комунальної 
установи «Центр надання соціальних послуг Баштанської міської ради» з 
питань реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання на території 
громади підопічних відділення стаціонарного догляду для постійного або 
тимчасового проживання. 
Інформує  ПРИШЕДЬКО Ольга Олександрівна, 

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

 

                      

СЛУХАЛИ: 1. Про затвердження Актів комісійного обстеження  об’єктів 
(житлових будинків/квартир), пошкоджених внаслідок збройної агресії 
російської федерації. 
Доповідав      СЛАВІНСЬКИЙ Руслан Вікторович, 

                        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 № 105 додається) 

 

СЛУХАЛИ: 2. Про видалення аварійних та сухостійних дерев. 
Доповідав    СЛАВІНСЬКИЙ Руслан Вікторович, 

                      начальник відділу з питань житлово-комунального 

                      господарства, благоустрою, будівництва, розвитку  
                      інфраструктури та комунальної власності 
                        

                      Проведено  голосування за проєкт рішення.   
Підсумки голосування: «за» - 25 

                                       «проти» - немає 

                                       «утримались» - 1 

 

 

ВИРІШИЛИ: (Рішення виконавчого комітету міської ради № 106 додається) 
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СЛУХАЛИ: 3. Про уповноваження посадової особи діяти від імені 
комунальної установи «Центр надання соціальних послуг Баштанської 
міської ради» з питань реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання 
на території громади підопічних відділення стаціонарного догляду для 
постійного або тимчасового проживання. 

Доповідала  ПРИШЕДЬКО Ольга Олександрівна , 

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

                        

                      Проведено  голосування за проєкт рішення.   
Підсумки голосування: одноголосно. 

 

ВИРІШИЛИ: (Рішення виконавчого комітету міської ради № 107 додається) 
 

 

Міський голова                                                                  Олександр БЕРЕГОВИЙ 

 

Керуючий справами виконавчого  
комітету міської ради                                                         Олександр ЗЮЗЬКО 
 

 

Любов Змієвська  


