
 

БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

від 14 вересня  2021 року               Баштанка                            № 202-р  
 

Про створення комісії з інвентаризації водних 

об’єктів, лісових ресурсів, об’єктів державної та 
комунальної власності, що знаходяться на 
території Баштанської територіальної громади 

 

Керуючись статтею 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», на виконання пункту 5 Рішення Ради національної безпеки і оборони 
України від 15 квітня 2021 року «Про заходи державної регіональної політики на 
підтримку децентралізації влади», введеного в дію Указом Президента України 
від 29 квітня 2021 року, з о б о в' я з у ю:    

 

Створити комісію для проведення на території громади інвентаризації водних 
об’єктів, лісових ресурсів, об’єктів державної та комунальної власності, у складі:  

Голова комісії: 
ВАСИЛЬЄВ Олександр – заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради Баштанської міської ради;  
Заступник голови комісії: 
ЄВДОЩЕНКО Світлана – заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради Баштанської міської ради;  
Секретар: 
ІВАСИК Василь – спеціаліст 1 категорії відділу з питань земельних відносин 
та охорони навколишнього середовища; 

Члени групи: 

МАЛАКАН Вікторія – головний спеціаліст відділу економіки та 
агропромислового розвитку управління соціально- економічного розвитку 
території Баштанської РДА (за узгодженням); 
ЦАРЕНКО Олександр – заступник начальника управління у Баштанському 
районі ГУ Держгеокадастру в Миколаївській області (за узгодженням); 
СВЕРДЛИК Віктор – провідний інженер РОВР у Миколаївській області; 
ЖИГАЛКІН Петро – голова постійної комісії міської ради з питань 
агропромислового комплексу, земельних ресурсів, благоустрою та екології 
Баштанської міської ради; 
БУБЛИК Іван – начальник відділу з питань земельних відносин та охорони 
навколишнього середовища; 



МАЙДАНОВ Віктор – начальник КО «Правопорядок»; 
СИРИЦЯ Леонід – начальник відділу з питань містобудування, архітектури, 
містобудівного кадастру та цивільного захисту, головний архітектор ТГ; 
ВЕЛИКОРОД Юрій – начальник відділу з питань житлово-комунального 
господарства, благоустрою, будівництва, розвитку інфраструктури та 
комунальної власності.  
 

 

Міський голова                                                                      Олександр БЕРЕГОВИЙ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

АКТ 

комісії проведення на території громади інвентаризації меліорованих земель, 
інженерної меліоративної інфраструктури міжгосподарських та 

внутрішньогосподарських зрошувальних систем та аналізу використання 
зрошуваних земель 

 

м.Баштанка                                                                                                  27.07.2021р. 
 

 

Комісія у складі: 
Голова комісії: 
ВАСИЛЬЄВ Олександр – заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради Баштанської міської ради;  
 

Заступник голови комісії: 
ВЕЛИКОРОД Юрій – начальник відділу з питань житлово-комунального 
господарства, благоустрою, будівництва, розвитку інфраструктури та 
комунальної власності;  
 

Секретар: 
ІВАСИК Василь – спеціаліст 1 категорії відділу з питань земельних відносин 
та охорони навколишнього середовища; 

 

Члени групи: 

МАЛАКАН Вікторія – головний спеціаліст відділу економіки та 
агропромислового розвитку управління соціально- економічного розвитку 
території Баштанської РДА (за узгодженням); 
ФІСІЄНКО Сергій – начальник шостого відділення управління каналів річки 
Інгулець (за узгодженням); 
ЦАРЕНКО Олександр – заступник начальника управління Держгеокадасту у 
Миколаївській області; 
ЖИГАЛКІН Петро – голова постійної комісії міської ради з питань 
агропромислового комплексу, земельних ресурсів, благоустрою та екології 
Баштанської міської ради; 
БУБЛИК Іван – начальник відділу з питань земельних відносин та охорони 
навколишнього середовища; 
МАЙДАНОВ Віктор – начальник КО «Правопорядок»; 
СИРИЦЯ Леонід – начальник відділу з питань містобудування, архітектури, 
містобудівного кадастру та цивільного захисту. 
 



провели на території громади інвентаризацію меліорованих земель, інженерної 

меліоративної інфраструктури міжгосподарських та внутрішньогосподарських 

зрошувальних систем та аналізу використання зрошуваних земель та дійшли 

висновку, що меліоровані землі використовуються користувачами без меліорації, 

інженерна інфраструктура міжгосподарських та внутрішньогосподарських 

зрошувальних систем зруйнована в повному обсязі.  

 

Підписи членів комісії: 
 

Голова комісії: 
 

 ВАСИЛЬЄВ Олександр 

Заступник голови 
комісії: 
 

 ВЕЛИКОРОД Юрій 

Члени комісії: 
 

 МАЛАКАН Вікторія 

 

 

 ФІСІЄНКО Сергій 

 

 

 ЖИГАЛКІН Петро 

 

 

 БУБЛИК Іван 

 

 

 СИРИЦЯ Леонід 

  МАЙДАНОВ Віктор 

 

Секретар: 
 

 ІВАСИК Василь 

 

 


