
 
 

БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

П Р О Т О К О Л 
 

від 26 травня  2021  року   № 12      Початок: 10 
00

       Місце проведення:  

                Баштанка                                                          актовий зал міської ради  

                                                         

 

Всього членів виконавчого комітету  –  37  
 

Присутні на засіданні –  29  (реєстраційний листок додається)                                         
 

Головуюча на засіданні  –  Світлана ЄВДОЩЕНКО, заступник  міського      

                                               голови з питань діяльності виконавчих органів ради. 

 

                                                                                                                                 
Запрошені:  Богун Наталія, головний спеціаліст  відділу з питань житлово-

комунального  господарства, благоустрою, будівництва, розвитку 
інфраструктури та комунальної власності, Гудзь Наталія,  

директор комунальної установи  «Центр надання соціальних 
послуг Баштанської 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, Шувалов Вадим, 

завідувач сектору з питань цифрового розвитку, цифрових 
трансформацій та цифровізації  виконавчого комітету 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: 

 

1.  Про попередній розгляд проєкту рішення Баштанської міської ради 
«Про затвердження звіту про виконання бюджету Бапштанської міської 
територіальної громади та використання резервного фонду 
непередбачених видатків за січень-березень 2021 року. 
Інформує  ЄВДОЩЕНКО Світлана Вікторівна,   

                  заступник міського голови з питань  
                  діяльності  виконавчих органів ради 
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2. Про затвердження титульного списку капітальних  видатків 
бюджету Баштанської міської територіальної громади на 2021 рік у новій 
редакції. 
Інформує  ЄВДОЩЕНКО Світлана Вікторівна,   

                  заступник міського голови з питань  
                  діяльності  виконавчих органів ради 
 

3. Про внесення доповнень до рішення виконавчого комітету 
Баштанської міської ради від 03.02.2021 №50 «Про затвердження тарифів 
на платні соціальні послуги комунальної установи «Центр надання 
соціальних послуг Баштанської міської ради». 
Інформує  ГУДЗЬ Наталія Валентинівна,   

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

 

4. Про надання дозволу на реєстрацію місця проживання підопічних 
відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового 
проживання. 
Інформує  ГУДЗЬ Наталія Валентинівна,   
                  директор комунальної установи «Центр надання  
                  соціальних послуг Баштанської міської ради» 

 

5. Про звільнення від плати за надання соціальних послуг відділенням 
соціальної роботи. 
Інформує  ГУДЗЬ Наталія Валентинівна,   
                  директор комунальної установи «Центр надання  
                  соціальних послуг Баштанської міської ради» 

 

6. Про звільнення від диференційованої плати за надання соціальних 
послуг відділенням стаціонарного догляду. 
Інформує  ГУДЗЬ Наталія Валентинівна,   
                  директор комунальної установи «Центр надання  
                  соціальних послуг Баштанської міської ради» 

 

7. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами. 
Інформує  СИТНІК Ольга Миколаївна,   

                   начальник юридичного відділу 

 

8. Про формування фонду житла для тимчасового проживання. 
Інформує  БОГУН Наталія Василівна,   
                    головний спеціаліст відділу з питань  житлово-комунального  
                    господарства, благоустрою, будівництва, розвитку  
                    інфраструктури та комунальної  власності 
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9. Про надання в тимчасове користування житлового будинку з фонду 
житла для тимчасового проживання. 
Інформує  БОГУН Наталія Василівна,   
                    головний спеціаліст відділу з питань  житлово-комунального  
                    господарства, благоустрою, будівництва, розвитку  
                    інфраструктури та комунальної  власності 
 
 

СЛУХАЛИ: 1. Про попередній розгляд проєкту рішення Баштанської 
міської ради «Про затвердження звіту про виконання бюджету 
Бапштанської міської територіальної громади та використання резервного 
фонду непередбачених видатків за січень-березень 2021 року. 
Доповідала  ЄВДОЩЕНКО Світлана Вікторівна,   

                      заступник міського голови з питань  
                      діяльності  виконавчих органів ради 

 

Проведено   голосування за проєкт рішення. 

Підсумки голосування: одноголосно 

                                 

ВИРІШИЛИ: (Рішення виконавчого комітету міської ради № 145 додається) 
 
 

СЛУХАЛИ: 2. Про затвердження титульного списку капітальних  видатків 
бюджету Баштанської міської територіальної громади на 2021 рік у новій 
редакції. 
Доповідала    ЄВДОЩЕНКО Світлана Вікторівна,   

                        заступник міського голови з питань  
                        діяльності  виконавчих органів ради 

 

Проведено   голосування за проєкт рішення. 

Підсумки голосування: одноголосно 

                                                                                            

ВИРІШИЛИ: (Рішення виконавчого комітету міської ради № 146 додається) 
 

СЛУХАЛИ: 3. Про внесення доповнень до рішення виконавчого комітету 
Баштанської міської ради від 03.02.2021 №50 «Про затвердження тарифів 
на платні соціальні послуги комунальної установи «Центр надання 
соціальних послуг Баштанської міської ради». 
Доповідала    ГУДЗЬ Наталія Валентинівна,   
                       директор комунальної установи «Центр надання  
                       соціальних послуг Баштанської міської ради» 

 

Проведено   голосування за проєкт рішення. 

Підсумки голосування: одноголосно 

                                                                                            

ВИРІШИЛИ: (Рішення виконавчого комітету міської ради № 147 додається) 
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СЛУХАЛИ: 4. Про надання дозволу на реєстрацію місця проживання 
підопічних відділення стаціонарного догляду для постійного або 
тимчасового проживання. 
Доповідала   ГУДЗЬ Наталія Валентинівна,   
                      директор комунальної установи «Центр надання  
                      соціальних послуг Баштанської міської ради» 
    

Член  виконавчого  комітету Олександр Черненко  зауважив, що у 
рішенні необхідно зазначити назву установи в якій буде надано дозвіл на 
реєстрацію місця постійного або тимчасово проживання підопічних та за якою 
адресою дана установа знаходиться. 

Головуюча на засіданні Світлана Євдощенко запропонувала доповнити 
рішення та викласти його у такій редакції: 

«Надати дозвіл на проведення реєстрації місця проживання підопічних 
стаціонарного відділення для постійного або тимчасового проживання             
КУ «Центр надання соціальних послуг Баштанської міської ради», що 
знаходиться за адресою: Миколаївська область, Баштанський район, місто 
Баштанка, вул.Миколи Аркаса, 71.»  

                    

Проведено   голосування  за  проєкт  
рішення із внесеними доповненнями.   

  Підсумки голосування: одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: (Рішення виконавчого комітету міської ради № 148  додається) 
 

СЛУХАЛИ: 5. Про звільнення від плати за надання соціальних послуг 
відділенням соціальної роботи. 
Доповідач     ГУДЗЬ Наталія Валентинівна,   
                       директор комунальної установи «Центр надання  
                       соціальних послуг Баштанської міської ради» 

 

Головуюча на засіданні Світлана Євдощенко довела до відома членів 
виконавчого комітету, що дане питання потребує доопрацювання та 
запропонувала зняти його з розгляду сьогоднішнього засідання та повернутись 
до його розгляду на черговому засіданні. 

 

                      Проведено   голосування за пропозицію.   

  Підсумки голосування: одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: (Рішення виконавчого комітету міської ради  зняти з розгляду  на 
доопрацювання та повернутись до його розгляду на черговому 
засіданні) 

 

СЛУХАЛИ: 6. Про звільнення від диференційованої плати за надання 
соціальних послуг відділенням стаціонарного догляду. 
Доповідач   ГУДЗЬ Наталія Валентинівна,   
                     директор комунальної установи «Центр надання  
                     соціальних послуг Баштанської міської ради» 
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Член виконавчого комітету міської ради, начальник управління 
соціального захисту населення райдержадміністрації Ніна Якимчук зауважила, 
що дане рішення аналогічно попередньому потребує доопрацювання. 

Головуюча на засіданні Світлана Євдощенко  запропонувала зняти дане 
питання з розгляду сьогоднішнього засідання та повернутись до його розгляду 
на черговому засіданні. 

 

                      Проведено   голосування за пропозицію.   

  Підсумки голосування: одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: (Рішення виконавчого комітету міської ради зняти з розгляду  на 
доопрацювання та повернутись до його розгляду на черговому 
засіданні) 

 

СЛУХАЛИ: 7. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами. 
Доповідала   СИТНІК Ольга Миколаївна,   

начальник юридичного відділу                        
 

Член виконавчого комітету міської ради Олександр Черненко 

поцікавився у доповідача, чи погоджували місце встановлення рекламного 
засобу із архітектором громади, акцентував увагу членів виконкому на те, що 
рекламний засіб  розташовано занадто близько до автодороги, що у свою чергу 
може призвести до виникнення дорожньо-транспортних пригод. 

Староста Плющівського старостинського округу Віктор Прокопчук 
підтримав думку Олександра Черненка та наголосив, що через рекламний засіб 
водії можуть не побачити пішохода який буде переходити дорогу. 

Тому запропонував встановити його на два метри далі від дороги. 
Доповідач  зазначила, що під час підготовки даного рішення керувалася 

Законом України «Про рекламу» та типовими правилами розміщення 
зовнішньої реклами, вищезазначеними документами не передбачено надання 
заявником попереднього дозволу чи погодження  від архітектор на 
встановлення рекламного засобу.  

Староста Явкинського старостинського округу Олександр Коврига не 
погодився з думкою членів виконкому щодо не надання дозволу на 
встановлення рекламного засобу. Звернув увагу, що у місті Баштанка 
розміщено багато рекламних засобів без надання дозволу, а                            
ФОП Костанян М.А.  звертається за дозволом,  крім того,  буде сплачувати 
кошти до міського бюджету.  

 

                      Проведено   голосування за проєкт рішення.   
  Підсумки голосування: «за» - 16 

                                   «проти» - 6 

                                   «утримались» - 2   

                                                               «не голосували» - 5 
 

 

ВИРІШИЛИ: (Рішення виконавчого комітету міської ради не прийнято) 
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СЛУХАЛИ: 8. Про формування фонду житла для тимчасового 
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 з внесеними змінами.   

  Підсумки голосування: одноголосно 
 

 

ВИРІШИЛИ: (Рішення виконавчого комітету міської ради № 149  додається) 
 

СЛУХАЛИ: 9. Про надання в тимчасове користування житлового будинку 
з фонду житла для тимчасового 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 № 150  додається) 
 

 

 

 

Заступник міського голови з питань  
діяльності виконавчих органів ради                                  Світлана ЄВДОЩЕНКО   

 
 

Любов Змієвська 2 70 26 


