
 
 

БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

П Р О Т О К О Л 

 

від 11 березня  2021  року   № 6      Початок: 9 
00

       Місце проведення:  

                Баштанка                                                        актовий зал  міської  ради  

                                                          

Всього членів виконавчого комітету  –  37  
 

Присутні на засіданні –  29 (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, Виноградова Олена, 
начальник  відділу з питань засобів масової інформації та зв’язків з 
громадськістю, Дерев’янко Максим, начальник відділу освіти, 
молоді та спорту виконавчого комітету міської ради,       
Змієвська Любов, начальник загального відділу виконавчого 
комітету міської ради, Смола Людмила, головний спеціаліст 
відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету міської 
ради,  Шувалов Вадим, спеціаліст І категорії загального відділу. 

 

Розпочинаючи засідання виконавчого комітету міський голова Олександр 
Береговий  вручив посвідчення члена виконкому Сириці Леоніду 
Миколайовичу та директору КП «Добробут» ІЛЬЧУКУ В’ячеславу 
Анатолійовичу, який  введений до складу виконавчого комітету за  рішенням 
міської ради від 04 березня 2021 року № 20. 

  

Крім того,  міський голова Олександр Береговий  повідомив, що відбулися  
кадрові зміни у відділі освіти, молоді та спорту виконавчого комітету міської 
ради, у результаті яких начальником даного відділу призначено Дерев’янка  
Максима Сергійовича, представив його та побажав  йому успіхів та натхнення 
у роботі. 

  

Проведено голосування щодо затвердження порядку денного та 
регламенту роботи виконавчого комітету міської ради в цілому: 

 

Підсумки голосування: одноголосно. 
 

Таким чином, до порядку денного засідання виконавчого комітету 
міської ради включено такі питання: 
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1.  Про затвердження Положення про орган опіки і піклування при 
виконавчому комітеті Баштанської міської ради. 
Інформує  ГОМЕРСЬКА Інна Петрівна,   

                  секретар Баштанської міської ради 
 
 

 

2. Про  затвердження титульного списку капітальних видатків 
бюджету Баштанської міської територіальної громади на 2021 рік у новій 
редакції. 
Інформує  ЄВДОЩЕНКО  Світлана Вікторівна,   

                  заступник  міського голови з питань  
                  діяльності виконавчих органів ради 
 
 
 

3. Про внесення змін до Інструкції  з документування управлінської 
інформації в електронній формі та організації роботи з електронними 
документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну у 
Баштанській міській раді та її виконавчому комітеті, затвердженої 
рішенням виконавчого комітету міської ради 09.11.2018 року №216 із 
змінами внесеними рішенням від 11.09.2019 р. №182. 
Інформує  ЗМІЄВСЬКА Любов Олександрівна,   

                  начальник  загального відділу виконавчого 

                  комітету міської ради                    
 
 
 

4. Про  затвердження зразків описів та виготовлення гербових печаток 
старостинських округів Баштанської міської ради. 
Інформує  ЗМІЄВСЬКА Любов Олександрівна,   

                  начальник  загального відділу виконавчого 

                  комітету міської ради                    
 

 
 

5. Про передачу майна комунальної власності Баштанської 
територіальної громади з балансу відділу освіти, молоді та спорту  
виконавчого комітету Баштанської міської ради на баланс КУ «Центр 
професійного розвитку педагогічних працівників Баштанської міської 
ради Баштанського району Миколаївської області. 
Інформує  СМОЛА Людмила Олександрівна,   

                  головний  спеціаліст  відділу  освіти,  молоді  
                  та спорту виконавчого комітету міської ради 

 
 
 

6. Про видалення зелених насаджень на території міста, населених 
пунктах Баштанської територіальної громади у 2018-2021 роках. 
Інформує  ВЕЛИКОРОД Юрій Валентинович,   
                  начальник відділу з питань житлово-комунального 

                  господарства, благоустрою, будівництва, розвитку 

                  інфраструктури та комунальної власності  
                  виконавчого комітету міської ради 
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7. Про присвоєння поштової адреси частині нежилого приміщення по 
вулиці Заводська в місті Баштанка Баштанського району. 
Інформує: СИРИЦЯ Леонід Миколайович, 

начальник відділу з питань містобудування, архітектури, 
містобудівного  кадастру та цивільного захисту, головний  
архітектор Баштанської  ОТГ 
 

8. Інформація про хід виконання зауважень, протокольних доручень, 
які були висловлені на засіданнях виконавчого комітету міської ради. 
Інформує  КОНОНЕНКО Лариса Анатоліївна,   

                  керуюча справами виконавчого комітету міської ради 

 
          

СЛУХАЛИ: 1. Про затвердження Положення про орган опіки і піклування 
при виконавчому комітеті Баштанської міської ради. 
Доповідала   ГОМЕРСЬКА Інна Петрівна,   
                      секретар Баштанської міської ради 

 

Проведено   голосування за проєкт рішення. 

Підсумки голосування: одноголосно 

                                 

ВИРІШИЛИ: (Рішення виконавчого комітету міської ради № 89 додається) 
 

СЛУХАЛИ: 2. Про затвердження титульного списку капітальних видатків 
бюджету Баштанської міської територіальної громади на 2021 рік у новій 
редакції. 
Доповідала   ЄВДОЩЕНКО  Світлана Вікторівна,   

заступник  міського голови з питань  
діяльності виконавчих органів ради 

 
 

Проведено   голосування за проєкт рішення в цілому. 

Підсумки голосування: «за» - 28 

                                   «проти» - немає 

                                   «утримались» - 1   

                                                                                            

ВИРІШИЛИ: (Рішення виконавчого комітету міської ради № 90 додається) 
 

СЛУХАЛИ: 3. Про внесення змін до Інструкції  з документування 
управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з 
електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого 
обміну у Баштанській міській раді та її виконавчому комітеті, 
затвердженої рішенням виконавчого комітету міської ради 09.11.2018 року 
№216 із змінами внесеними рішенням від 11.09.2019 р. №182. 
Доповідала    ЗМІЄВСЬКА Любов Олександрівна,   

                        начальник  загального відділу виконавчого 

                        комітету міської ради                    
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Начальник відділу з питань містобудування, архітектури, містобудівного 
кадастру та цивільного захисту, головний  архітектор Баштанської ОТГ Леонід 
Сириця вніс пропозицію доповнити бланк відділу містобудування, 
архітектури, містобудівного кадастру та цивільного захисту електронною 
адресою  саме його відділу та у зв’язку з тим, що відділ знаходиться в 
орендованому приміщенні зазначити поштову адресу його місцезнаходження 

відділу. 
 

  Проведено   голосування за проєкт  
  рішення  з  внесеними змінами. 

  Підсумки голосування: одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: (Рішення виконавчого комітету міської ради №91 додається) 
 

СЛУХАЛИ: 4. Про  затвердження зразків описів та виготовлення гербових 
печаток старостинських округів Баштанської міської ради. 
Доповідала   ЗМІЄВСЬКА Любов Олександрівна,   

 начальник  загального відділу виконавчого 

 комітету міської ради                    
 

Проведено   голосування за проєкт рішення. 

Підсумки голосування: одноголосно. 
                                                                                               

ВИРІШИЛИ: (Рішення виконавчого комітету міської ради № 92 додається) 
 

СЛУХАЛИ: 5. Про передачу майна комунальної власності Баштанської 
територіальної громади з балансу відділу освіти, молоді та спорту  
виконавчого комітету Баштанської міської ради на баланс КУ «Центр 
професійного розвитку педагогічних працівників Баштанської міської 
ради Баштанського району Миколаївської області. 
Доповідала:   СМОЛА Людмила Олександрівна,   

 головний  спеціаліст  відділу  освіти,  молоді  
 та спорту виконавчого комітету міської ради 

 

Проведено   голосування  за проєкт рішення. 
    Підсумки голосування: одноголосно 

                                                                                              

ВИРІШИЛИ: (Рішення виконавчого комітету міської ради №93 додається) 
 

СЛУХАЛИ: 6. Про видалення зелених насаджень на території міста, 
населених пунктах Баштанської територіальної громади у 2018-2021 роках. 
Доповідав:   ВЕЛИКОРОД Юрій Валентинович,   

начальник відділу з питань житлово-комунального 

господарства, благоустрою, будівництва, розвитку 

інфраструктури та комунальної власності  
виконавчого комітету міської ради 

 

Проведено   голосування за проєкт рішення. 

Підсумки голосування: «за» - 28 

                                         «проти» - 1 

                                         «утримались» - немає                                               
                                                         

ВИРІШИЛИ: (Рішення виконавчого комітету міської ради №94 додається) 
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СЛУХАЛИ: 7. Про присвоєння поштової адреси частині нежилого 
приміщення по вулиці Заводська в місті Баштанка Баштанського району. 
Доповідав:  СИРИЦЯ Леонід Миколайович, 

начальник відділу з питань містобудування, архітектури, 
містобудівного  кадастру та цивільного захисту, головний  
архітектор Баштанської  ОТГ 

 

Проведено   голосування за вищезазначену пропозицію. 

Підсумки голосування: одноголосно. 
 

Проведено   голосування за проєкт рішення в цілому. 

Підсумки голосування: одноголосно. 
 

ВИРІШИЛИ: (Рішення виконавчого комітету міської ради № 95 додається) 
 
 

СЛУХАЛИ: 8. Інформацію про хід виконання зауважень, протокольних 
доручень, які висловлені на засіданнях виконавчого комітету міської ради. 
Доповідала:    КОНОНЕНКО Лариса Анатоліївна,   

                         керуюча справами виконавчого комітету міської ради – текст  
                         інформації додається до протоколу. 

 

 

ВИРІШИЛИ: (Інформацію про хід виконання зауважень, протокольних 
доручень, які висловлені на засіданнях виконавчого комітету 
міської ради прийняти до відома) 

 

 

 

Міський  голова                                                                   Олександр БЕРЕГОВИЙ   

 

Керуюча справами виконавчого  
комітету міської ради                                                              Лариса КОНОНЕНКО           

 
Любов Змієвська 2 70 26 


