
 
 

БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

П Р О Т О К О Л 

 

від 11 лютого  2021  року   № 4      Початок: 9 
00

       Місце проведення:  

                Баштанка                                                        актовий зал  міської  ради  

 

                                                            

Всього членів виконавчого комітету  –  37  
 

Присутні на засіданні –  31 (реєстраційний листок додається)                                               
 

Головуючий на засіданні    –  Олександр БЕРЕГОВИЙ,   міський голова. 
                                                                                                                                   

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

комунального  господарства, благоустрою, будівництва, розвитку 
інфраструктури та комунальної власності, Заболотній  
Олександр, головний спеціаліст  відділу з питань засобів масової 
інформації та зв’язків з громадськістю, Змієвська Любов, 

начальник загального відділу виконавчого комітету міської ради, 

Левицька Ірина, директор Центру професійного розвитку 
педагогічних працівників Баштанської міської ради, Шувалов 
Вадим, спеціаліст І категорії загального відділу. 

 

На початку засідання виконавчого комітету міської ради міський голова   
вручив  посвідчення членам виконавчого комітету міської ради восьмого 

скликання та побажав з честю представляти у міській  раді інтереси жителів 
нашої Баштанської територіальної громади.  

  

Проведено голосування щодо затвердження порядку денного роботи 
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 титульного списку капітальних видатків 
бюджету Баштанської міської територіальної громади на 2021 рік. 
Інформує  ЄВДОЩЕНКО Світлана Вікторівна,   

заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 
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2. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами.  
Інформує  СИТНІК Ольга Миколаївна,   

начальник   юридичного відділу  виконавчого комітету міської ради 
 

3. Про затвердження Положення про проведення конкурсу на посади 
педагогічних працівників Центру професійного розвитку педагогічних 
працівників Баштанської міської ради Баштанського району 
Миколаївської області. 
Інформує  ЛЕВИЦЬКА Ірина Михайлівна,   

директор Центру професійного розвитку педагогічних 

працівників Баштанської міської ради 
 

 

4. Про  уповноваження на ведення реєстрації або змін реєстраційних 
даних Реєстру територіальної громади. 
Інформує  КОНОНЕНКО Лариса Анатоліївна,   

керуюча справами виконавчого комітету міської ради 
 

5. Про уповноваження на ведення реєстрації/зняття з реєстрації місця 
проживання/перебування громадян, що проживають у селах Баштанської 
міської ради. 
Інформує  КОНОНЕНКО Лариса Анатоліївна,   

керуюча справами виконавчого комітету міської ради 
 

 

6. Про уповноваження на передачу персональних даних до Державного 
реєстру виборців стосовно реєстрації їх місця проживання. 
Інформує  КОНОНЕНКО Лариса Анатоліївна,   

керуюча справами виконавчого комітету міської ради 

 

7. Про уповноваження старост на прийом документів на призначення 
різних видів допомог, компенсацій, пільг та субсидій. 
Інформує: КОНОНЕНКО Лариса Анатоліївна,   

керуюча справами виконавчого комітету міської ради 
 

 

8. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради 
від 22 грудня 2020 року №16 «Про створення робочої групи для 
об’єктивного вивчення питання зміни тарифів на послуги». 
Інформує  КОМОЩУК Олена Іванівна, 

начальник відділу з питань розвитку економіки та торгівлі 
 

9. Про зняття з квартирного обліку Поспєлкіна А.В. 
Інформує  БОГУН Наталія Василівна,   

головний спеціаліст  відділу з питань житлово-комунального 

господарства, благоустрою, будівництва, розвитку  
інфраструктури та комунальної власності 

 

Інформація про Положення та Регламент виконавчого комітету 
Баштанської міської ради восьмого скликання. 
Інформує  КОНОНЕНКО Лариса Анатоліївна,   

керуюча справами виконавчого комітету міської ради 
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СЛУХАЛИ: 1. Про затвердження титульного списку капітальних видатків 
бюджету Баштанської міської територіальної громади на 2021 рік. 
Доповідала   ЄВДОЩЕНКО Світлана Вікторівна,   

заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

 

Член виконавчого комітету міської ради Олександр Черненко зауважив, 
що система освітлення рекламного  щита  по вул. Полтавській занадто яскрава, 
що дуже заважає автомобілям під час руху та може спричинити дорожньо-

транспортні пригоди. 

Доповідач, у свою чергу зазначила, що це питання до органів поліції.  
Член виконавчого комітету міської ради Євген Кокітко не погодився з 

доповідачем та наголосив, що дане питання входить до повноважень 
архітектора,  який має регулювати  розміщення зовнішньої реклами у населених 
пунктах Баштанської територіальної громади .  

Звернув увагу, що міській раді необхідно змінити підхід у розміщенні 
реклами, на його думку, засоби реклами так, як і малі архітектурні форми 
розміщуються на території  нашого міста хаотично і не мають логічного та 
естетичного вигляду, тому запропонував розробити Положення про розміщення 
зовнішньої реклами на території Баштанської територіальної громади. 

Начальник юридичного відділу виконавчого комітету міської ради Ольга 
Ситнік зазначила,  що  у міській раді дійсно немає такого Положення,  

затверджено тільки розмір оплати за тимчасове використання місця для 
розміщення об’єктів зовнішньої реклами.  Наразі, міська рада  керується 
Законом України «Про рекламу».   

Запропонувала зняти з порядку денного дане питання та розглянути його 
на черговому засіданні виконавчого комітету. 

Міський голова Олександр Береговий запропонував підтримати дане 
рішення але змінити термін дозволу  на розміщення зовнішньої реклами - 

світлового рекламного щита з 5 (п’яти) років на 1 (один) рік без права 
пролонгації. 

Крім того, звернув увагу члена виконавчого комітету Євгена Кокітка, що 
його зауваження та пропозиції щодо розміщення реклами  прийнято до уваги та 
буде враховано.  

 

Проведено   голосування за пропозицію міського голови 
Олександра Берегового щодо зменшення строку  надання 
дозволу на встановлення рекламного щита  на 1 (один) рік без 
права пролонгації. 
Підсумки голосування: одноголосно 

 

Проведено   голосування за проєкт рішення з внесеними змінами. 

Підсумки голосування: одноголосно 

                                                                                                                           

ВИРІШИЛИ: (Рішення виконавчого комітету міської ради № 61 додається) 
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СЛУХАЛИ: 2. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами.  
Доповідала   СИТНІК Ольга Миколаївна,   

начальник   юридичного відділу  виконавчого  
комітету міської ради 

 
 

Проведено   голосування за проєкт рішення. 
Підсумки голосування: одноголосно 

                                  

ВИРІШИЛИ: (Рішення виконавчого комітету міської ради № 62 додається) 
 
 

 

СЛУХАЛИ: 3. Про затвердження Положення про проведення конкурсу на 
посади педагогічних працівників Центру професійного розвитку 
педагогічних працівників Баштанської міської ради Баштанського району 
Миколаївської області. 
Доповідала  ЛЕВИЦЬКА Ірина Михайлівна,   

директор Центру професійного розвитку педагогічних 

працівників Баштанської міської ради 

 
 

  Проведено   голосування за проєкт рішення. 

  Підсумки голосування: одноголосно 

 
 

ВИРІШИЛИ: (Рішення виконавчого комітету міської ради №63 додається) 
 
 

СЛУХАЛИ: 4. Про уповноваження на ведення реєстрації або змін 
реєстраційних даних Реєстру територіальної громади. 
Доповідала   КОНОНЕНКО Лариса Анатоліївна, 

керуюча справами виконавчого комітету міської ради 

 

 

Проведено   голосування за проєкт рішення. 

Підсумки голосування: одноголосно. 
                                                                                               

ВИРІШИЛИ: (Рішення виконавчого комітету міської ради № 64 додається) 
 

СЛУХАЛИ: 5.Про уповноваження на ведення реєстрації/зняття з 
реєстрації місця проживання/перебування громадян, що проживають у 
селах Баштанської міської ради. 
Доповідала:   КОНОНЕНКО Лариса Анатоліївна, 

 керуюча справами виконавчого комітету міської ради 

 

 

Проведено   голосування  за проєкт рішення. 
Підсумки голосування: одноголосно 

                                                                                               

ВИРІШИЛИ: (Рішення виконавчого комітету міської ради №65 додається) 
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СЛУХАЛИ: 6. Про уповноваження на передачу персональних даних до 
Державного реєстру виборців стосовно реєстрації їх місця проживання. 
Доповідала:  КОНОНЕНКО Лариса Анатоліївна, 

 керуюча справами виконавчого комітету міської ради 

 

 Проведено   голосування за проєкт рішення. 

 Підсумки голосування: одноголосно. 
 

ВИРІШИЛИ: (Рішення виконавчого комітету міської ради №66 додається) 
 

СЛУХАЛИ: 7. Про уповноваження старост на прийом документів на 
призначення різних видів допомог, компенсацій, пільг та субсидій. 
Доповідала: КОНОНЕНКО Лариса Анатоліївна, 

керуюча справами виконавчого комітету міської ради 

 

Проведено   голосування за проєкт рішення. 

Підсумки голосування: одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: (Рішення виконавчого комітету міської ради № 67 додається) 
 
 

СЛУХАЛИ: 8. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської 
ради від 22 грудня 2020 року №16 «Про створення робочої групи для 
об’єктивного вивчення питання зміни тарифів на послуги». 
Доповідала:    КОМОЩУК Олена Іванівна, 

начальник відділу з питань розвитку економіки та торгівлі 
 

Проведено   голосування за проєкт рішення. 

Підсумки голосування: одноголосно 

 

ВИРІШИЛИ: (Рішення виконавчого комітету міської ради № 68 додається) 
 

СЛУХАЛИ: 9. Про зняття з квартирного обліку Поспєлкіна А.В. 
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 № 69 додається) 
 

 

СЛУХАЛИ: Інформація про Положення та Регламент виконавчого 
комітету Баштанської міської ради восьмого скликання. 
Інформує  КОНОНЕНКО Лариса Анатоліївна,   

керуюча справами виконавчого комітету міської ради 
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Керуюча справами виконавчого комітету міської ради, секретар виконкому 
Лариса Кононенко  звернула увагу  членів виконкому, що рішенням міської 
ради було затверджено Положення та Регламент виконавчого комітету 
Баштанської міської ради восьмого скликання, зупинилась  на  основних правах 

та обов’язках членів виконавчого комітету  та запропонувала ознайомитися з 
повним його текстом  на офіційному сайті Баштанської міської ради.  

 

Міський  голова                                                                   Олександр БЕРЕГОВИЙ   

 

Керуюча справами виконавчого  
комітету міської ради                                                              Лариса КОНОНЕНКО           

 
Любов Змієвська 2 70 26 


