
 
 

БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

П Р О Т О К О Л 
 
 

Від 08 лютого 2023  року   № 3      Початок:  14 
00

      Місце проведення:  

                                                                                          Баштанський ліцей  
                                                                                          «ТЕМП» Баштанської  
                                                                                          міської ради 

Всього членів виконавчого комітету  –  35  
 

Присутні на засіданні –  26  (реєстраційний листок додається)                                                                                             
 

Головуючий на засіданні  –  Олександр  БЕРЕГОВИЙ,   міський голова. 

                                                                                              
Запрошені: Бенедик Олена, головний спеціаліст відділу організаційно-

кадрової роботи та контролю, Гордієнко Наталія, начальник 
служби у справах дітей міської ради, Змієвська Любов, начальник 
загального відділу виконавчого комітету міської ради, Лашко 
Ірина, заступник директора з економічних питань               
КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської 
ради, Черін Андрій, завідувач сектору з питань цифрового 
розвитку, цифровізації та трансформації. 

 

На  початку засідання виконавчого комітету міської ради  головуючий 
Береговий Олександр привітав члена виконавчого комітету міської ради, 
старосту Добренського старостинського округу СОКОЛ  Наталію Сергіївну з 
Днем народження, побажав їй здоров’я, витримки, сімейної злагоди, Божої 
опіки та мирного неба над головою. 
 

 

 

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 Програм діяльності старост Баштанської міської 
ради на 2023 рік. 
Інформують   КОВРИГА Олександр Юрійович, 

староста Явкинського старостинського округу 
 

СОКОЛ Наталія Сергіївна, 
староста Добренського старостинського округу 
 

ЧУХАРЕНКО Світлана Миколаївна, 
 староста Новоєгорівського старостинського округу 
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ОСАДЧИЙ Олег Вікторович, 
староста Новоіванівського старостинського округу 
 

КРАВЧЕНКО Тетяна Миколаївна, 
староста Новопавлівського старостинського округу 
 

КУЧЕРЕНКО Тетяна Василівна, 
Староста Новосергіївського старостинського округу 
 

БАРАННІКОВ Анатолій Анатолійович, 
староста Пісківського старостинського округу 
 

ХРУСТАВКА Лариса Володимирівна, 
Староста Христофорівського старостинського округу 

   
 

2. Про звіт Баштанського міського голови про діяльність відповідно до  
повноважень, визначених статтями 26, 42, глави 2 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», роботу Баштанської міської ради та її 
виконавчих органів за 2022 рік». 
Інформує  БЕРЕГОВИЙ Олександр Анатолійович, 

                  Баштанський міський голова 
 

 

3. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради 
від 31 серпня 2021 року №199 «Про затвердження Положення та тарифів на 

платні послуги, що надаються комунальним некомерційним 
підприємством «Баштанська багатопрофільна   лікарня» Баштанської 
міської ради   Миколаївської області  із внесеними змінами від 10.11.2021   
№ 232». 
Інформує, ЛАШКО Ірина Олександрівна, 
                  заступник  директора  з  економічних питань  
                  КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня»  
                  Баштанської міської ради 

 

4. 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  ЛАШКО Ірина Олександрівна, 
                  заступник  директора  з  економічних питань  
                  КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня»  
                  Баштанської міської ради 
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5. Про попередній розгляд проєкту рішення Баштанської міської ради 
«Про хід виконання Комплексної соціально-економічної програми 
забезпечення громадян житлом у Баштанській міській раді на 2017-2022 

роки, затвердженої рішенням міської ради від 04 травня 2018 року №1 та 
затвердження Програми забезпечення громадян житлом у Баштанській 
територіальній громаді на 2023-2027 роки». 
Інформує  СЛАВІНСЬКИЙ Руслан Вікторович, 

                  начальник відділу з питань житлово-комунального 

                  господарства, благоустрою, будівництва, розвитку  
                  інфраструктури та комунальної власності 
 

6. Про  попередній розгляд проєкту рішення Баштанської міської ради 
«Про хід виконання Програми забезпечення населення Баштанської 
територіальної громади якісною питною водою на 2017-2022 роки, 
затвердженої рішенням міської ради від 06 квітня 2017 року №2 та 
затвердження Програми забезпечення населення Баштанської 
територіальної громади якісною питною водою на 2023-2027 роки». 
Інформує  СЛАВІНСЬКИЙ Руслан Вікторович, 

                  начальник відділу з питань житлово-комунального 

                  господарства, благоустрою, будівництва, розвитку  
                  інфраструктури та комунальної власності 
 

7. Про попередній розгляд проєкту рішення Баштанської міської ради 
«Про внесення змін до Програми реформування та розвитку житлово-

комунального господарства Баштанської територіальної громади на 2023-

2018 роки, затвердженої рішенням міської ради від 20 грудня 2022 року 
№3». 
Інформує  СЛАВІНСЬКИЙ Руслан Вікторович, 

                начальник відділу з питань житлово-комунального 

                господарства, благоустрою, будівництва, розвитку  
                інфраструктури та комунальної власності 

 

8. Про попередній розгляд проєкту рішення Баштанської міської ради 
«Про внесення змін до Програми фінансової підтримки                                         
КП «Міськводоканал» та здійснення внесків до статутного капіталу на 
2021-2025 роки, затвердженої рішенням міської ради від 23 грудня 2020 
року №10». 
Інформує  СЛАВІНСЬКИЙ Руслан Вікторович, 

                  начальник відділу з питань житлово-комунального 

                  господарства, благоустрою, будівництва, розвитку  
                  інфраструктури та комунальної власності 

 

9. Про попередній розгляд проєкту рішення Баштанської міської ради 
«Про затвердження звіту про виконання бюджету Баштанської міської 
територіальної громади та використання резервного фонду 
непередбачуваних видатків за січень-грудень 2022 року».  
Інформує  ЄВДОЩЕНКО Світлана Вікторівна, 
                 заступник міського голови  з питань  
                 діяльності виконавчих органів ради 

 



 4 

10. Про попередній розгляд проєкту рішення Баштанської міської 
ради «Про внесення змін до  бюджету Баштанської міської територіальної 
громади на 2023 рік». 

Інформує  ЄВДОЩЕНКО Світлана Вікторівна, 
                 заступник міського голови  з питань  
                 діяльності виконавчих органів ради 

 

11. 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 

 

12. Про затвердження Актів комісійного обстеження об’єктів 
інфраструктури, пошкоджених внаслідок збройної агресії російської 
федерації. 
Інформує  СЛАВІНСЬКИЙ Руслан Вікторович, 

                  начальник відділу з питань житлово-комунального 

                  господарства, благоустрою, будівництва, розвитку  
                  інфраструктури та комунальної власності 
 

13. Про затвердження Актів комісійного обстеження транспортних 
засобів, пошкоджених/знищених внаслідок збройної агресії  російської 
федерації. 
Інформує  СЛАВІНСЬКИЙ Руслан Вікторович, 

                  начальник відділу з питань житлово-комунального 

                  господарства, благоустрою, будівництва, розвитку  
                  інфраструктури та комунальної власності 
 

14. Про  надання дозволу на видалення аварійних дерев. 
Інформує  СЛАВІНСЬКИЙ Руслан Вікторович, 

                  начальник відділу з питань житлово-комунального 

                  господарства, благоустрою, будівництва, розвитку  
                  інфраструктури та комунальної власності 
 

15. Про визначення видів громадських робіт для засуджених до 
громадських робіт та порушників, на яких накладено адміністративне 
стягнення у вигляді громадських робіт у 2023 році. 
Інформує  МАЙДАНОВ Віктор Володимирович, 

                  начальник КО «Правопорядок» 
 

16. Про закріплення територій обслуговування  за закладами освіти 
Баштанської міської ради. 
Інформує  КОПТЄВ Олександр Олександрович, 
                 начальник відділу  освіти, молоді та спорту 

                 виконавчого комітету міської ради 
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17. Про затвердження висновку органу опіки та піклування щодо 
доцільності призначення піклувальника над К__ О___О___. 

Інформує  БЕНЕДИК Олена Іванівна, 

                  головний спеціаліст відділу організаційно-кадрової роботи 

                  та контролю, секретар органу опіки та піклування 
 

18. Про  надання статусу дитини-сироти неповнолітній Х__ Д___ С___, 

ХХ.ХХ.ХХХХ року народження. 
Інформує  ГОРДІЄНКО Наталія Володимирівна, 

                  начальник служби у справах дітей міської ради 
 

19. Про встановлення піклування над неповнолітньою дитиною-

сиротою Х___ Д__ С___. 

Інформує  ГОРДІЄНКО Наталія Володимирівна, 

                  начальник служби у справах дітей міської ради 
 

 

20. Про звільнення М___ А___ О___ від виконання обов’язків 
піклувальника неповнолітнього К___ О___ М___. 

Інформує  ГОРДІЄНКО Наталія Володимирівна, 

                  начальник служби у справах дітей міської ради 
 

21. Про встановлення піклування над неповнолітньою дитиною, 
позбавленою батьківського піклування, К___ О___ М___. 

Інформує  ГОРДІЄНКО Наталія Володимирівна, 

                  начальник служби у справах дітей міської ради 
 

22. Про  надання дозволу громадянці Г___ О___ Г___ на реєстрацію 
місця  проживання її неповнолітніх дітей. 
Інформує  ГОРДІЄНКО Наталія Володимирівна, 

                  начальник служби у справах дітей міської ради 
 

23. Про надання дозволу громадянці Ш___ Т___ О___ на зміну 
реєстрації місця  проживання її малолітнього сина. 
Інформує  ГОРДІЄНКО Наталія Володимирівна, 

                  начальник служби у справах дітей міської ради 
 

24. Про надання дозволу на зміну реєстрації місця проживання 
неповнолітнього Д ___ А___ Д ___, ХХ.ХХ.ХХХХ року народження. 
Інформує  ГОРДІЄНКО Наталія Володимирівна, 

                  начальник служби у справах дітей міської ради 
 

25. Про  вирішення спору між Т___ О___ Я___ та  Т___ Т___ О___  

щодо визначення місця проживання їх малолітнього сина. 
Інформує  ГОРДІЄНКО Наталія Володимирівна, 

                  начальник служби у справах дітей міської ради 
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1. СЛУХАЛИ:  
 

Про затвердження Програм діяльності старост Баштанської міської ради 
на 2023 рік. 
Доповідали    КОВРИГА Олександр Юрійович, 

староста Явкинського старостинського округу 
 

СОКОЛ Наталія Сергіївна, 
староста Добренського старостинського округу 
 

ЧУХАРЕНКО Світлана Миколаївна, 
 староста Новоєгорівського старостинського округу 
 

ОСАДЧИЙ Олег Вікторович, 
староста Новоіванівського старостинського округу 
 

КРАВЧЕНКО Тетяна Миколаївна, 
староста Новопавлівського старостинського округу 
 

КУЧЕРЕНКО Тетяна Василівна, 
Староста Новосергіївського старостинського округу 
 

БАРАННІКОВ Анатолій Анатолійович, 
староста Пісківського старостинського округу 
 

ХРУСТАВКА Лариса Володимирівна, 
Староста Христофорівського старостинського округу 

 

Проведено  голосування за проєкт рішення.   
Підсумки голосування: одноголосно. 

 

 

ВИРІШИЛИ: (Рішення виконавчого комітету міської ради № 16 додається) 
 

2. СЛУХАЛИ:  
 

Про звіт Баштанського міського голови про діяльність відповідно до  
повноважень, визначених статтями 26, 42, глави 2 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», роботу Баштанської міської ради та її 
виконавчих органів за 2022 рік». 
Доповідав  БЕРЕГОВИЙ Олександр Анатолійович,  
                    Баштанський міський голова  
 

Керуючий справами виконавчого комітету міської ради  Олександр Зюзько  
подякував міському голові за змістовний звіт та організацію роботи 
Баштанської міської ради  в умовах воєнного стану,  підкреслив, що завдяки 
злагодженій роботі апарату міської ради на чолі з міським головою,  громада 
була забезпечена всім необхідним навіть в умовах війни. 

 

                    Проведено  голосування за проєкт рішення.   
Підсумки голосування: одноголосно. 
 

ВИРІШИЛИ: (Рішення виконавчого комітету міської ради № 17 додається) 
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3. СЛУХАЛИ:  

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від        
31 серпня 2021 року №199 «Про затвердження Положення та тарифів на 
платні послуги, що надаються комунальним некомерційним 
підприємством «Баштанська багатопрофільна   лікарня» Баштанської 
міської ради   Миколаївської області  із внесеними змінами від 10.11.2021   
№ 232». 
Доповідала ЛАШКО Ірина Олександрівна, 
                    заступник директора з економічних питань  
                    КНП «Баштанська багатопрофільна  
                    лікарня» Баштанської міської ради  
 

                     Проведено  голосування за проєкт рішення.   
 Підсумки голосування: одноголосно. 
 

ВИРІШИЛИ: (Рішення виконавчого комітету міської ради № 18 додається) 
 

4. СЛУХАЛИ:  

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 ЛАШКО Ірина Олександрівна, 
                    заступник директора з економічних питань  
                    КНП «Баштанська багатопрофільна  
                    лікарня» Баштанської міської ради  

 

             Проведено  голосування за проєкт рішення.   
  Підсумки голосування: одноголосно. 
 

ВИРІШИЛИ: (Рішення виконавчого комітету міської ради № 19 додається) 
 

5. СЛУХАЛИ:  
 

Про попередній розгляд проєкту рішення Баштанської міської ради «Про 
хід виконання Комплексної соціально-економічної програми забезпечення 
громадян житлом у Баштанській міській раді на 2017-2022 роки, 
затвердженої рішенням міської ради від 04 травня 2018 року №1 та 
затвердження Програми забезпечення громадян житлом у Баштанській 
територіальній громаді на 2023-2027 роки».   
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 № 20 додається) 
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6. СЛУХАЛИ:  
 

Про попередній розгляд проєкту рішення Баштанської міської ради «Про 
хід виконання Програми забезпечення населення Баштанської 
територіальної громади якісною питною водою на 2017-2022 роки, 
затвердженої рішенням міської ради від 06 квітня 2017 року №2 та 
затвердження Програми забезпечення населення Баштанської 
територіальної громади якісною питною водою на 2023-2027 роки». 
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 № 21 додається) 
 

7. СЛУХАЛИ:  
 

Про попередній розгляд проєкту рішення Баштанської міської ради «Про 
внесення змін до Програми реформування та розвитку житлово-

комунального господарства Баштанської територіальної громади на 2023-

2018 роки, затвердженої рішенням міської ради від 20 грудня 2022 року 
№3». 
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 № 22 додається) 
 

8. СЛУХАЛИ:  
 

Про попередній розгляд проєкту рішення Баштанської міської ради «Про 
внесення змін до Програми фінансової підтримки КП «Міськводоканал» та 
здійснення внесків до статутного капіталу на 2021-2025 роки, затвердженої 
рішенням міської ради від 23 грудня 2020 року №10». 
Доповідав СЛАВІНСЬКИЙ Руслан Вікторович, 

                  начальник відділу з питань житлово-комунального 

                  господарства, благоустрою, будівництва, розвитку  
                  інфраструктури та комунальної власності 
                      

                   Проведено  голосування за проєкт рішення в цілому.   

                   Підсумки голосування: одноголосно. 
 

ВИРІШИЛИ: (Рішення виконавчого комітету міської ради № 23 додається) 
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9. СЛУХАЛИ:  
 

Про попередній розгляд проєкту рішення Баштанської міської ради «Про 
затвердження звіту про виконання бюджету Баштанської міської 
територіальної громади та використання резервного фонду 
непередбачуваних видатків за січень-грудень 2022 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 № 24 додається) 
 

10. СЛУХАЛИ:  
 

Про попередній розгляд проєкту рішення Баштанської міської ради «Про 
внесення змін до  бюджету Баштанської міської територіальної громади на 
2023 рік». 

Доповідала  ЄВДОЩЕНКО Світлана Вікторівна, 
                заступник міського голови  з питань  
                діяльності виконавчих органів ради 

 

Староста  Пісківського старостинського округу Анатолій Баранніков  
зауважив, що у своїй доповіді Світлана Євдощенко зазначила, що при внесені 
змін до бюджету міської територіальної громади заплановано виділити кошти 
на поточний ремонт дорожнього покриття в с.Явкине  у сумі 9900  тис.грн.  

Звернув увагу доповідача, що навесні 2022 року після вторгнення 
російської федерації на Україну та окупації сіл Пісківського та 
Христофорівського старостинських  округів  було пошкоджено ділянку дороги 
від межі села Христофорівка до межі села Піски, тому, на його думку, саме ця 
дорога  потребує першочергового відновлення.     

Староста Христофорівського старостинського округу Хруставка Лариса 
проінформувала присутніх, що по вищезазначеній ділянці дороги, з метою 
проведення ремонтних робіт,  жителі старостинського округу звертались до 
обласного керівництва і до міської ради,  в результаті з’ясувалось, що ця дорога 
не обліковується ні у міській раді ні в області. Тому, колишнім міським 
головою надавалось доручення обстежити зазначену ділянку дороги з метою 
упорядкування обліку та раціонального використання. 

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 
Світлана Євдощенко запропонувала надати доручення начальнику відділу 
житлового-комунального господарства, благоустрою, будівництва, розвитку 
інфраструктури та комунальної власності Руслану Славінському,  з’ясувати чи   
дана ділянка дороги належить до комунальної власності міської ради та чи 
включена до переліку об’єктів комунальної власності Баштанської 
територіальної громади. У разі включення даної ділянки дороги до переліку   

можна повернутись до розгляду питання  про виділення коштів з місцевого 
бюджету на її відновлення. 
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У свою чергу,  міський голова Олександр Береговий  наголосив, що 

розподіл  коштів у сумі 9900 тис.грн  на всі старостинські округи  є 

недоцільним, вважає, що почергове виділення коштів по старостинським 
округам  саме на  капітальний, а не поточний  ремонт доріг є  більш 
ефективним рішенням.  

Начальник відділу житлово-комунального господарства, благоустрою, 
будівництва, розвитку інфраструктури та комунальної власності Руслан 
Славінський повідомив, що у зв’язку з численними зверненнями мешканців сіл 
щодо незадовільного стану автомобільних доріг, міською радою направлені 
листи з пропозиціями щодо включення доріг загального користування 
місцевого значення до переліку ремонту і відновлення автомобільних доріг у 
2023 році. 

Директор КП «Добробут» Федорко О.С. запропонував кошти у сумі    
240.00 тис.грн, які заплановані на придбання сміттєвих баків витратити на 
придбання металу з метою виготовлення більшої кількості сміттєвих баків. 

В той же час, доповідачка Євдощенко Світлана, зазначила, що залишок 
коштів по екологічному податку може бути спрямований тільки на видатки 
спеціального фонду з метою реалізації невиконаних завдань програми з 
природоохоронних заходів.  

 

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

                                       «проти» - немає 

                                       «утримались» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: (Рішення виконавчого комітету міської ради № 25 додається) 
 

11. СЛУХАЛИ:  
 

Про затвердження Актів комісійного обстеження об’єктів (житлових 
будинків/квартир), пошкоджених внаслідок збройної агресії російської 
федерації. 
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 № 26 додається) 
 

12. СЛУХАЛИ:  
 

Про затвердження Актів комісійного обстеження об’єктів інфраструктури, 
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 № 27 додається) 
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13. СЛУХАЛИ:  
 

Про затвердження Актів комісійного обстеження транспортних засобів, 
пошкоджених/знищених 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 № 28 додається) 
 

14. СЛУХАЛИ:  
 

Про надання дозволу на видалення аварійних 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: одноголосно. 
 

ВИРІШИЛИ: (Рішення виконавчого комітету міської ради № 29 додається) 
 

15. СЛУХАЛИ:  
 

Про визначення видів громадських робіт для засуджених до громадських 
робіт та порушників, на яких накладено адміністративне стягнення у 
вигляді громадських робіт у 2023 році. 
Доповідав МАЙДАНОВ Віктор Володимирович, 
                  начальник КО «Правопорядок» 
 

                   Проведено  голосування за проєкт рішення.   
                   Підсумки голосування: одноголосно. 

 

ВИРІШИЛИ: (Рішення виконавчого комітету міської ради № 30 додається) 
 

16. СЛУХАЛИ:  
 

Про закріплення територій обслуговування за закладами освіти 
Баштанської міської ради. 
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 № 31 додається) 
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17. СЛУХАЛИ:  
 

Про затвердження висновку органу опіки та піклування щодо доцільності 
призначення піклувальника над К__ О__О__. 

Доповідала  ГОМЕРСЬКА Інна Петрівна, 
                     секретар міської ради 
 

                       Проведено  голосування за проєкт рішення.   
  Підсумки голосування: одноголосно. 
 

ВИРІШИЛИ: (Рішення виконавчого комітету міської ради № 32 додається) 
 

18. СЛУХАЛИ:  
 

Про надання статусу дитини-сироти неповнолітній Х___ Д ___ С___, 

ХХ.ХХ.ХХХХ року народження. 
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 № 33 додається) 
 

19. СЛУХАЛИ:  
 

Про встановлення піклування над неповнолітньою дитиною-сиротою Х__ 

Д___ С___. 

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 № 34 додається) 
 

20. СЛУХАЛИ:  
 

Про звільнення М ___ А___ О___ від виконання обов’язків піклувальника 
неповнолітнього К__ О__ М___. 

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

                     

Проведено  голосування за проект рішення.   

  Підсумки голосування: одноголосно. 
         

ВИРІШИЛИ: (Рішення виконавчого комітету міської ради № 35 додається) 
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21. СЛУХАЛИ:  
 

Про встановлення піклування над неповнолітньою дитиною, позбавленою 
батьківського піклування, К___ О___ М___. 

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

                       Проведено  голосування за проєкт рішення.   
   Підсумки голосування: «за» - 24 

                                        «проти» - немає 

                                        «утримались» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: (Рішення виконавчого комітету міської ради № 36 додається) 
 

22. СЛУХАЛИ:  
 

Про надання дозволу громадянці Г___ О___ Г___ на реєстрацію місця  
проживання її неповнолітніх дітей. 
Доповідала  ГОРДІЄНКО Наталія Володимирівна, 
                      начальник служби у справах дітей міської ради 
 

                     Проведено  голосування за проєкт рішення.   
 Підсумки голосування: «за» - 24 

                                      «проти» - немає 

                                      «утримались» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: (Рішення виконавчого комітету міської ради № 37 додається) 
 

23. СЛУХАЛИ:  
 

Про   надання дозволу громадянці Ш___ Т___ О___ на зміну реєстрації 
місця  проживання її малолітнього сина. 
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 № 38 додається) 
 

24. СЛУХАЛИ:  
 

Про надання дозволу на зміну реєстрації місця проживання 
неповнолітнього Д ___ А ___ Д ___, ХХ.ХХ.ХХХХ року народження. 
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 № 39 додається) 
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25. СЛУХАЛИ:  
 

Про вирішення спору між Т___ О___ Я___ та Т___ Т___ О___  щодо 
визначення місця проживання їх малолітнього сина. 
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 № 40 додається) 
 

 

 

Міський голова                                                                   Олександр БЕРЕГОВИЙ 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                                                          Олександр ЗЮЗЬКО 
 

 

Любов Змієвська  


