
 

 

БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

П Р О Т О К О Л 
 
 

від 14 травня  2020  року   № 4      Початок: 8 
30

       Місце проведення:  

                Баштанка                                                             міська рада  

                                                            

Всього членів виконавчого комітету  –  28  
 

Присутні на засіданні –  18 (реєстраційний листок додається)                                           
 

Головуючий на засіданні    –  Володимир ДРАГУНОВСЬКИЙ ,   перший  
                                                   заступник міського голови. 

                                              
                                                                                         

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, Домарацька Лариса, головний економіст            

КП «Міськводоканал», Заболотня Лідія, депутат міської ради, 
Змієвська Любов, начальник загального відділу, Ліщук Наталія, 

завідувач сектору видатків фінансового відділу, Рибакова 
Наталія, юрист КП «Міськводоканал», Шувалов Вадим, 
спеціаліст І категорії загального відділу. 

 
  

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  попередній розгляд проекту рішення Баштанської міської ради 
«Про депутатський запит депутата міської ради Онищука В.І. щодо 
внесення змін до Програми фінансової підтримки КП «Міськводоканал» та 
здійснення внесків до статутного капіталу на 2019-2020 роки». 
Інформує  ВЕЛИКОРОД  Юрій   - начальник відділу житлово-комунального 

господарства, благоустрою, будівництва, розвитку інфраструктури та 
комунальної власності 

 

 
            

 



 2 

2. Про попередній розгляд проєкту рішення Баштанської міської ради 
«Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2020 
рік». 
Інформує  ЛІЩУК Наталія – завідувач сектору видатків фінансового відділу 

 

3. Про взяття на квартирний облік дитини, позбавленої батьківського 
піклування Становського Р.В. 
Інформує  ВЕЛИКОРОД  Юрій   - начальник відділу житлово-комунального 

господарства, благоустрою, будівництва, розвитку інфраструктури та 
комунальної власності 

 

4. Про  накладення адміністративного стягнення за статтями 197, 198 
Кодексу України про адміністративні правопорушення. 
Інформує  ЧЕРНЕНКО Олександр  –  начальник відділу державної реєстрації 
 

5. Різне. 
 

 
 

СЛУХАЛИ: 1. Про попередній розгляд проєкту рішення Баштанської 
міської ради «Про депутатський запит депутата міської ради Онищука В.І. 
щодо внесення змін до Програми фінансової підтримки          
КП «Міськводоканал» та здійснення внесків до статутного капіталу на 
2019-2020 роки». 
Доповідав   ВЕЛИКОРОД  Юрій   - начальник відділу житлово-комунального 

господарства, благоустрою, будівництва, розвитку інфраструктури 
та комунальної власності 

 

Директор КП «Міськводоканал» Віктор КОТ звернув увагу членів 
виконкому, що за наслідками  планової перевірки Головним управлінням ДПС 
у Миколаївській області було виявлено заборгованість підприємства по сплаті  
податку на доходи фізичних осіб у сумі 1946800,49 гр., в результаті нараховано 
штрафні санкції та пеню на загальну суму 4424736,67 коп. 

Зазначив, що причиною виникнення заборгованості є те, що надходження в 
умовах діючого тарифу не покривали витрат підприємства собівартості надання 
послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення. 

Підприємство зверталось до Баштанської міської ради щодо надання 
фінансової допомоги для погашення заборгованості по ПДФО, але через 
обмежені  можливості бюджету міської ради кошти підприємству не 
виділялись. 

Наголосив, що керівництво комунального підприємства розглядало різні 
варіанти виходу із кризової ситуації, яка склалася на підприємстві і єдиним 
варіантом є реструктуризація та погашення боргу. 

Т.в.о. села Плющівка Микола Луценко з доводами директора                

КП «Міськводоканал» не погодився, наголосив, що необхідно було порушувати  
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дану проблему перед депутатським корпусом міської ради. Але через те, що 
проблема не порушувалася, сьогодні  з міського бюджету необхідно виділити 
майже 5 мільйонів гривень, крім того, вже виділено 5 мільйонів гривень для  
КНП «Багатопрофільна лікарня Баштанського району» з метою запобігання 
поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. В результаті цього села 
об’єднаної громади залишаються без фінансування, немає коштів: для оплати 
праці працівників по благоустрою, бензину для газонокосарок та інше. 

Депутат міської ради Лідія Заболотня, звернулась до директора                 
КП «Міськводканал», у зв’язку з тим, що підприємство виплачувало заробітну 
плату, але не сплачувало податки, надати чітку інформацію куди саме 
розподілено кошти. 

Директор КП «Міськводоканал» Віктор КОТ зазначив, що кошти було 
направлено на виплату заробітної плати, на погашення заборгованості за 
використані енергоносії.  

Депутат міської ради Лідія Заболотня звернула увагу директора          
КП «Міськводоканал», що сьогодні на сесії міської ради буде розглядатись 
питання щодо проведення аудиторської перевірки діяльності             
КП «Міськводоканал» та відсторонення на момент перевірки директора 
підприємства, головного бухгалтера та економіста. 

 

Проведено   голосування. 

                    Підсумки голосування: «за» - 17 

                                 «проти» - немає 

                                 «утримались» - 1 

                                 «не голосували» - немає 
 

ВИРІШИЛИ: (Рішення виконавчого комітету міської ради № 56 додається) 
 

 

 

 

СЛУХАЛИ: 2. Про попередній розгляд проєкту рішення Баштанської 
міської ради «Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської 
ради на 2020 рік». 
Доповідала   ЛІЩУК Наталія – завідувач сектору видатків фінансового відділу 

 
 

             

Проведено   голосування. 

                    Підсумки голосування: «за» - 17 

                                 «проти» - 1 

                                 «утримались» - немає 

                                 «не голосували» - немає 

                                 

ВИРІШИЛИ: (Рішення виконавчого комітету міської ради № 57 додається) 
 

СЛУХАЛИ: 3. Про взяття на квартирний облік дитини, позбавленої 
батьківського піклування Становського Р.В. 
Доповідав   ВЕЛИКОРОД  Юрій   - начальник відділу житлово-комунального 

господарства, благоустрою, будівництва, розвитку інфраструктури 
та комунальної власності 
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Проведено   голосування   за   проєкт  
рішення     виконавчого    комітету. 

Підсумки голосування: одноголосно 

                                  

ВИРІШИЛИ: (Рішення виконавчого комітету міської ради № 58 додається) 

 
 

СЛУХАЛИ: 4. Про накладення адміністративного стягнення за статтями 
197, 198 Кодексу України про адміністративні правопорушення. 
Доповідав   ЧЕРНЕНКО Олександр  –  начальник відділу державної реєстрації 
 

 

Проведено   голосування   за   проєкт  
рішення    виконавчого    комітету.    
Підсумки голосування: одноголосно 

                                  

ВИРІШИЛИ: (Рішення виконавчого комітету міської ради № 59 додається) 

 

Після розгляду планових питань головуючий на засіданні Володимир 
ДРАГУНОВСЬКИЙ озвучив членам виконкому депутатське звернення, яке 
надійшло від депутата міської ради Лідії ЗАБОЛОТНЬОЇ щодо виділення 
паливно-мастильних матеріалів для проведення робіт по благоустрою у 
територіальних органах виконавчого комітету міської ради. 

Т.в.о. старости села Явкине Олег ВОЛОВИЧ  наголосив,  що ситуація по 
благоустрою у селах дійсно критична, кошти з міського бюджету не 
виділяються, а підприємці на території села відмовляються надавати 
спонсорську допомогу. 

Т.в.о. старости села Плющівка Микола ЛУЦЕНКО наголосив, що 
необхідно терміново провести роботу щодо прийняття з 01 червня поточного 
року працівників по благоустрою, які будуть виконувати роботу у селах 
Баштанської ОТГ з метою наведення порядку на території сіл. 

Секретар міської ради Людмила ЛУЦЕНКО зазначила, що керівництво 
міської ради знає про дану проблему, але на даний час обмежені можливості  
міського бюджету, тому  запропонувала розглянути вирішення даного питання 
на погоджувальній раді міської ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Депутатське звернення депутата міської ради Лідії Заболотньої 
прийняти до відома, розглянути дане  питання на 
погоджувальній раді міської ради. 

 

              

                              

Перший заступник  
міського голови                                                      Володимир ДРАГУНОВСЬКИЙ              
 

 

Любов Змієвська 2 70 26   


