
 

  
БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

 

від  «28» травня  2021 р.                 Баштанка                            125-р 

 

 

Про створення комісії з приймання – 

передачі індивідуально визначеного майна 
зі спільної власності територіальних громад 
сіл, селищ, міст Миколаївської області у 
комунальну власність Баштанської міської 
територіальної громади. 
 

 

Відповідно до пункту 20 частини четвертої  статті 42, частини четвертої 
та п´ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на 
виконання Рішення сесії Баштанської міської ради від 26 квітня 2019 року № 15 
«Про надання згоди на безоплатне прийняття індивідуально визначеного майна 
зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської 
області у комунальну власність Баштанської міської ради об´єднаної 
територіальної громади», з метою раціонального та ефективного використання 
індивідуально визначеного майна, з о б о в ’ я з у ю: 

 

 1.Створити комісію з приймання – передачі індивідуально 
визначеного майна зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Миколаївської області у комунальну власність Баштанської міської 
територіальної громади у складі згідно з додатком. 
 2.Доручити комісії здійснити приймання – передачу індивідуально 
визначеного майна згідно з Актом приймання – передачі. 
 3.Начальнику відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету 
Баштанської міської ради Максиму Дерев'янку оприбуткувати індивідуально 
визначене майно згідно з Актом приймання – передачі. 
 4.Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на  
заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 
Васильєва О.С. 
 

 

Міський голова                                                  Олександр БЕРЕГОВИЙ 



Додаток  
до розпорядження  
міського голови  
від   28 травня 2021 року № 125-р 

 

 

Склад  
 

           комісії з приймання – передачі індивідуально визначеного майна зі 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської 

області у комунальну власність Баштанської міської ради 
 
 

Голова комісії: 
Васильєв  Олександр Сергійович   заступник  міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради  

Заступник голови комісії: 
Богун Наталія Василівна  головний спеціаліст відділу з питань 

житлово-комунального господарства, 
благоустрою, будівництва, розвитку 
інфраструктури та комунальної 
власності Баштанської міської ради 

 
Члени комісії: 

Дерев'янко Максим Сергійович   Начальник відділу освіти, молоді та 
спорту виконавчого комітету 
Баштанської міської ради 

 

Костіна Наталія Миколаївна  Головний бухгалтер відділу освіти, 
молоді та спорту виконавчого комітету 
Баштанської міської ради 

 

Сокульська Наталія Вікторівна 

 

 В.о. директора департаменту освіти і 
науки Миколаївської обласної 
державної адміністрації – начальник 

управління освіти та ресурсного 

забезпечення 

 

Лакутіна Антоніна Віталіївна  Головний бухгалтер комунального 
закладу «Центр фінансово-

статистичного моніторингу, 
матеріально-технічного та 
інформаційного забезпечення освітніх 
закладів» Миколаївської обласної ради 

 
 

Білик Євген Михайлович  Начальник відділу господарського 



забезпечення комунального закладу 
«Центр фінансово-статистичного 
моніторингу, матеріально-технічного 
та інформаційного забезпечення 
освітніх закладів» Миколаївської 
обласної ради 

 

заступник  

міського голови з питань  
діяльності виконавчих органів ради                         Олександр ВАСИЛЬЄВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


