
 
 

БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

П Р О Т О К О Л 

 

від 08 квітня  2021  року   № 8      Початок: 9 
00

       Місце проведення:  

                Баштанка                                                      міський Будинок культури  

                                                          

Всього членів виконавчого комітету  –  37  
 

Присутні на засіданні –  28 (реєстраційний листок додається)                                           
 

Головуючий на засіданні    –  Олександр БЕРЕГОВИЙ,   міський голова. 
                                                                                                                                   
Запрошені: Великород Юрій, начальник  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, Змієвська Любов, начальник загального відділу 

виконавчого комітету міської ради, Комощук Олена, начальник 
відділу з питань  розвитку економіки та торгівлі, Шувалов Вадим, 
спеціаліст І категорії загального відділу. 

 

На початку засідання міський голова Олександр Береговий довів до відома 
членів виконавчого комітету, що 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 корона вірусної  хвороби (COVID-19) 

керівництвом не планувалося проведення чергового засідання виконавчого 
комітету. 

Проте, виникла термінова необхідність з визначення об’єкту, який 
можливо використати під ЦНАП. Позачергова сесія міської ради скликається 
на завтра 9 квітня, а на сьогодні  призначено засідання виконавчого комітету, 
щоб розглянути питання щодо  внесення доповнень та змін до Програми 
соціально-економічного розвитку та бюджету міської ради на 2021 рік. 

  

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

 

Підсумки голосування: одноголосно. 
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Таким чином, до порядку денного засідання виконавчого комітету 
міської ради включено такі питання: 

 

1.  Про попередній розгляд проєкту рішення Баштанської міської ради 
«Про внесення змін до Програми соціально-економічного розвитку 
Баштанської обєднаної територіальної громади на 2020-2022 роки, 
затвердженої рішенням міської ради від 23 грудня 2019 року №2». 
Інформує  КОНОНЕНКО Лариса Анатоліївна, 

керуюча справами виконавчого комітету міської ради 
 

                  КОМОЩУК Олена Іванівна,   

                  начальник відділу з питань розвитку економіки та торгівлі 
 

2. Про попередній розгляд проєкту рішення Баштанської міської ради 
«Про внесення змін до бюджету Баштанської територіальної громади на 
2021 рік». 
Інформує  ЄВДОЩЕНКО Світлана Вікторівна,   

                   заступник міського голови з питань  
                   діяльності виконавчих органів ради 
 
 

3. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Баштанської 
міської ради від 18 лютого 2019 року №30 «Про затвердження Положення 
про надання платних послуг закладами культури Баштанської об’єднаної 
територіальної громади». 
Інформує  БЕРЕЗОВСЬКА Світлана Вікторівна,   

                  начальник відділу розвитку культури і туризму  
                  виконавчого комітету міської ради 
 

4. Про  затвердження акту обстеження нежитлової будівлі, 
розташованої за адресою: місто Баштанка, вулиця Ювілейна, 79 б. 
Інформує  СИРИЦЯ Леонід Миколайович, 

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

 
 

5. Про присвоєння поштової адреси частині нежилого об’єкту по 
вулиці Грушевського в місті Баштанка Баштанського району. 
Інформує  СИРИЦЯ Леонід Миколайович, 

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

 
 

6. Про зміну поштової адреси об’єкту нерухомого майна по вулиці 
Ювілейній в місті Баштанка Баштанського району. 
Інформує  СИРИЦЯ Леонід Миколайович, 

начальник  відділу   з  питань містобудування,  
архітектури,     містобудівного    кадастру    та    
цивільного  захисту, головний архітектор ОТГ 
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7. Про присвоєння  поштової адреси нежитловим будівлям по вулиці 
Ювілейній в місті Баштанка Баштанського району. 
Інформує  СИРИЦЯ Леонід Миколайович, 

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

 
 

8. Про заборону купання на водних об’єктах Баштанської міської ради. 
Інформує  СИРИЦЯ Леонід Миколайович, 

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

 
 

9. Про видалення аварійних дерев. 
Інформує  ВЕЛИКОРОД  Юрій  Валентинович,   

                  начальник відділу з питань житлово-комунального 

                  господарства, благоустрою, будівництва, розвитку 

                  інфраструктури та комунальної власності  
                  виконавчого комітету міської ради 

 
          

СЛУХАЛИ: 1. Про попередній розгляд проєкту рішення Баштанської 
міської ради «Про внесення змін до Програми соціально-економічного 
розвитку Баштанської обєднаної територіальної громади на 2020-2022 

роки, затвердженої рішенням міської ради від 23 грудня 2019 року №2». 
Доповідали   КОНОНЕНКО Лариса Анатоліївна,   

                       керуюча справами виконавчого комітету міської ради – текст  
                       інформації додається до протоколу. 
 

                       КОМОЩУК Олена Іванівна,   
                       начальник відділу з питань розвитку економіки та торгівлі 
 

 

Член виконавчого комітету міської ради  Євген Кокітко зауважив, що 
згідно з  Законом України  «Про місцеве самоврядування в Україні»  до відання 
виконавчого комітету міської ради належить розгляд і внесення пропозицій до 
планів і програм будівництва та реконструкції об’єктів на відповідній території, 
тому будівництво ЦНАПу – це прямі повноваження виконавчого комітету. 

Таким чином, виконавчий комітет перед тим, як надавати пропозиції на 
розгляд сесії міської ради має бачити хоча б ескізний проєкт об’єкту, який 
планується будувати чи реконструювати. Запропонував змінити підхід до 
будівництва об’єктів у громаді, залучати до робочої групи незалежних 
проєктантів, будівельників, архітекторів, повернутись до стратегічного 
планування. 
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Міський голова Олександр Береговий  погодився із доводами  
виступаючого,  але наголосив, що відповідно до постанови КМУ від 24.03.2021 
року №249, з метою отримання субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг міська 
рада обмежена у часі. Але проєктна організація зобов’язалася надати ескізи 
будівлі ЦНАПу на розгляд сесії міської ради, яка відбудеться завтра 09 квітня 
2021 року. 

Проведено   голосування за проєкт рішення. 

Підсумки голосування: одноголосно 

                                 

ВИРІШИЛИ: (Рішення виконавчого комітету міської ради № 102 додається) 
 

СЛУХАЛИ: 2. Про попередній розгляд проєкту рішення Баштанської 
міської ради «Про внесення змін до бюджету Баштанської територіальної 
громади на 2021 рік». 
Доповідала   ЄВДОЩЕНКО Світлана Вікторівна,   

                      заступник міського голови з питань  
                      діяльності виконавчих органів ради 
 

Доповідач Світлана Євдощенко у своїй доповіді проінформувала членів 
виконавчого комітету про те, що із бюджету Баштанської територіальної 
громади  заплановано виділити кошти у сумі 700 тис грн. на  добудову  
приймального відділення КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» 
Баштанської міської ради, що проходить у рамках  програми Президента 
України Володимира Зеленського «Велике будівництво».  

Крім того, зазначила, що за інформацією голови Баштанської 
райдержадміністрації Владислава Дмитріва,  за його підписом направлені листи 
до усіх громад новоутвореного Баштанського району щодо фінансової 
підтримки добудови вищезазначеного об’єкта. 

 Член виконавчого комітету міської ради,  редактор ПП  «Редакція 
районної газети Голос Баштанщини» Василь Гонта наголосив, що будівництво 
такого важливого об’єкту треба однозначно завершувати, тим паче у період 
пандемії, запропонував висвітлити у засобах масової інформації матеріал про 
громади, які долучились та не долучились до допомоги по фінансуванню 

об’єкта. 

Звернув увагу присутніх на те, що Миколаївська облдержадміністрація у 
Баштанському районі, зокрема в Баштанці, не змогла добудувати черговий 
президентський об’єкт.  

 

Крім того, запропонував висвітлити у засобах масової інформації, хто ж 
саме винен у тому, що виникла нестача фінансових ресурсів на добудову 
приймального відділення. 

 

 Проведено   голосування за проєкт рішення. 

 Підсумки голосування: одноголосно 

                                                                                            

ВИРІШИЛИ: (Рішення виконавчого комітету міської ради № 103 додається) 
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СЛУХАЛИ: 3. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 
Баштанської міської ради від 18 лютого 2019 року №30 «Про затвердження 
Положення про надання платних послуг закладами культури Баштанської 
об’єднаної територіальної громади». 
Доповідала   БЕРЕЗОВСЬКА Світлана Вікторівна,   

                       начальник відділу розвитку культури і туризму  
                       виконавчого комітету міської ради 
                   

Проведено   голосування за проєкт рішення.   
Підсумки голосування: одноголосно 

 

ВИРІШИЛИ: (Рішення виконавчого комітету міської ради № 104  додається) 
 
 

СЛУХАЛИ: 4. Про  затвердження акту обстеження нежитлової будівлі, 
розташованої за адресою: місто Баштанка, вулиця Ювілейна, 79 б. 
Доповідав   СИРИЦЯ Леонід Миколайович, 

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

 

Член виконавчого комітету міської ради Олександр Черненко вніс 
зауваження до проєкту рішення, та запропонував  у пункті 2 рішення змінити  
назву «відділ державної реєстрації»  на «відділ «Центр надання 
адміністративних послуг». 

Водночас, запропонував під час обстеження об’єктів нерухомого майна 
включити його до складу комісії.  

 

Проведено   голосування за проєкт рішення з внесеними змінами. 

Підсумки голосування: одноголосно. 
                                                                                               

ВИРІШИЛИ: (Рішення виконавчого комітету міської ради № 105  додається) 
 

СЛУХАЛИ: 5. Про присвоєння поштової адреси частині нежилого об’єкту 
по вулиці Грушевського в місті Баштанка Баштанського району. 
Доповідав:   СИРИЦЯ Леонід Миколайович, 

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

 

Член виконавчого комітету міської ради Олександр Черненко вніс 
пропозицію при розгляді проєктів рішень, що стосуються присвоєння адрес 
об’єктам нерухомого майна, включати його до аркушу погодження, з метою 
внесення змін до реєстру відповідно до чинного законодавства. 

 

Проведено   голосування  за проєкт рішення. 
Підсумки голосування: одноголосно 

                                                                                              

ВИРІШИЛИ: (Рішення виконавчого комітету міської ради №106  додається) 
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СЛУХАЛИ: 6. Про зміну поштової адреси об’єкту нерухомого майна по 
вулиці Ювілейній в місті Баштанка Баштанського району. 
Доповідав:   СИРИЦЯ Леонід Миколайович, 

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

 
 

Проведено   голосування за проєкт рішення. 

Підсумки голосування: «за» - 24 

                                   «проти» - немає 

                                   «утримались» - 4   

 
                                                         

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

СЛУХАЛИ: 7. Про присвоєння  поштової адреси нежитловим будівлям по 
вулиці Ювілейній в місті Баштанка Баштанського району. 
Доповідав:   СИРИЦЯ Леонід Миколайович, 

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

 
 

Проведено   голосування за проєкт рішення. 

Підсумки голосування: одноголосно 
                                                         

ВИРІШИЛИ: (Рішення виконавчого комітету міської ради №108  додається) 
 

 

СЛУХАЛИ: 8. Про заборону купання на водних об’єктах Баштанської 
міської ради. 
Доповідав:   СИРИЦЯ Леонід Миколайович, 

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

У ході обговорення даного питання член виконавчого комітету міської 
ради  Василь Гонта звернув увагу членів виконкому на те, що щороку члени 
виконавчого комітету приймають рішення про заборону купання на водних 
об’єктах Баштанської міської ради,  яке в подальшому публікується у  засобах 
масової інформації.  На його думку, треба публікувати не просто рішення про 
заборону купання, а інформацію про причини такої заборони, доводити до 
відома населення, хто винен у непридатності води для купання. Запропонував 
облаштувати безпечні місця для купання населення.  

Доповідач, у свою чергу зазначив, що водні  об'єкти   
місцевого  значення  та  ставки не є власністю органів місцевого 
самоврядування,  на даний час вони є безхазяйними, тому здійснювати будь-яку 
діяльність, зокрема догляд за водними об'єктами, прибережними захисними 
смугами, береговими смугами водних шляхів, гідротехнічними спорудами без 
належного оформлення документів є незаконним.  
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Член виконавчого комітету міської ради Віктор Кот запропонував 

розпочати роботу по прийняттю водних об’єктів у власність міської ради. 
 

  

Проведено   голосування за проєкт рішення. 

Підсумки голосування: одноголосно 
                                                         

ВИРІШИЛИ: (Рішення виконавчого комітету міської ради №109 додається) 
 

СЛУХАЛИ: 9. Про видалення аварійних дерев. 
Доповідав:   ВЕЛИКОРОД  Юрій  Валентинович,   

                      начальник відділу з питань житлово-комунального 

                      господарства, благоустрою, будівництва, розвитку 

                      інфраструктури та комунальної власності  
                      виконавчого комітету міської ради 
 

 У ході обговорення даного питання  члени виконавчого комітету міської 
ради  внесли пропозицію не видаляти 9 дерев (1 породи тополя та 8  породи 
горіх), що ростуть по вулиці Миколи Василенка, 16(А) в місті Баштанка, а 
надати дозвіл на санітарну обрізку вищезазначених дерев. 

Крім того, член виконавчого комітету міської ради Євген Кокітко після 
інформації доповідача щодо надання дозволу на видалення двох дерев (породи 
клен) та пересадження двох дерев (породи береза)  по вул.Ювілейна, 77, з 
метою подальшого облаштування парковки автомобільного транспорту,  

зауважив, що майданчики для паркування є об'єктами благоустрою і повинні 
відповідати нормам, нормативам, стандартам у сфері благоустрою населених 
пунктів, тому необхідно розробити схему паркування транспортних засобів та 
розглянути дане питання на засіданні виконавчого комітету. 

Начальник відділу містобудування, архітектури, містобудівного кадастру 
та цивільного захисту, головний архітектор територіальної громади Леонід 
Сириця довів до відома запитувача, що ним розроблено проєкт  розпорядження 
про створення архітектурно-містобудівної ради при його відділі,  на якій і 
будуть в подальшому розглядатись такі питання.  

 

 

Проведено   голосування за пропозицію членів виконкому. 

Підсумки голосування: одноголосно 
 

Проведено   голосування за проєкт рішення в цілому. 

Підсумки голосування: одноголосно 
                                                         

ВИРІШИЛИ: (Рішення виконавчого комітету міської ради №110 додається) 
 

 

Міський  голова                                                                   Олександр БЕРЕГОВИЙ   
 

Керуюча справами виконавчого  
комітету міської ради                                                              Лариса КОНОНЕНКО           
 

Любов Змієвська 2 70 26 


