
 
 

БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

П Р О Т О К О Л 
 

від 31 травня  2022  року   № 10      Початок: 9 
00

                  Місце проведення:  

                                                                                                  (дистанційно) 
 

Всього членів виконавчого комітету  –  35  
 

Присутні на засіданні –  27  (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,  Змієвська Любов, 

начальник загального відділу виконавчого комітету міської ради,  

Зюзько Олександр, керуючий справами 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 внесення змін до Програми реформування і розвитку житлово-

комунального господарства міста Баштанка та сіл Баштанської міської 
ради на 2017-2022 роки, затвердженої рішенням міської ради від 06.04.2017 
№1. 
Інформує  ВЕЛИКОРОД Юрій Валентинович, 

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

2. Про перерозподіл бюджетних призначень у 2022 році. 
Інформує  ЄВДОЩЕНКО Світлана Вікторівна, 

заступник міського голови з питань  
діяльності виконавчих органів ради 
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3. Про відпуск пально-мастильних матеріалів з міського 
матеріального резерву. 
Інформує  БУБЛИК Юрій Володимирович, 

в.о.начальника відділу з питань містобудування, 
архітектури, містобудівного кадастру та 
цивільного захисту, головного архітектора 

територіальної громади 
 

4.  Про встановлення дорожніх знаків. 
Інформує  ВЕЛИКОРОД Юрій Валентинович, 

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

 

СЛУХАЛИ: 1. Про внесення змін до Програми  реформування і розвитку 
житлово-комунального господарства міста Баштанка та сіл Баштанської 
міської ради на 2017-2022 роки, затвердженої рішенням міської ради від 
06.04.2017 №1. 
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 № 60 додається) 
 
 

СЛУХАЛИ: 2. Про перерозподіл бюджетних призначень у 2022 році. 
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  № 61  додається) 
 

СЛУХАЛИ: 3. Про відпуск пально-мастильних матеріалів з міського 
матеріального резерву. 
Доповідав   БУБЛИК Юрій Володимирович, 

в.о.начальника відділу з питань  містобудування, архітектури, 
містобудівного кадастру та цивільного захисту, головного 

архітектора територіальної громади 
 

                     Проведено   голосування за проєкт рішення.   
Підсумки голосування: одноголосно. 

                                                                                                                           

ВИРІШИЛИ: (Рішення виконавчого комітету міської ради № 62 додається) 
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СЛУХАЛИ: 4. Про  встановлення дорожніх знаків. 
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 № 63 додається) 
 

 

Міський голова                                                                   Олександр  БЕРЕГОВИЙ   

 

 

Керуючий справами виконавчого  
комітету міської ради                                                         Олександр ЗЮЗЬКО 
 

 

Любов Змієвська  


