
 
 

БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

П Р О Т О К О Л 
 

від 13 червня  2022  року   № 11      Початок: 9 
00

               Місце проведення:  

                                                                                                  (дистанційно) 
Всього членів виконавчого комітету  –  35  

 

Присутні на засіданні –  24  (реєстраційний листок додається)                                                                                
 

Головуючий на засіданні  –  Олександр БЕРЕГОВИЙ,  міський голова. 

                                                                                                                               
Запрошені: Бублик Юрій, в.о. начальника відділу з питань містобудування, 

архітектури, містобудівного кадастру та цивільного захисту, 
головного архітектора територіальної громади,  Великород Юрій, 

начальник відділу з питань житлово-комунального  господарства, 
благоустрою, будівництва, розвитку інфраструктури та 
комунальної власності, Гаврилюк Лариса, начальник відділу з 
соціальних питань, Змієвська Любов, начальник загального 
відділу виконавчого комітету міської ради,  Зюзько Олександр, 
керуючий справами виконавчого комітету міської ради. 

 

 

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

 

Підсумки голосування: одноголосно. 
 
 

Таким чином, до порядку денного засідання виконавчого комітету 
міської ради включено такі питання: 

 

1.  Про внесення змін до міської Комплексної програми соціального 
захисту населення «Турбота» на період до 2025 року, затвердженої 
рішенням міської ради від 07 жовтня 2021 року №3. 
Інформує  ГАВРИЛЮК Лариса Анатоліївна, 

начальник відділу з соціальних питань  
виконавчого комітету міської ради 

 

2. Про внесення змін до Програми розвитку освіти Баштанської 
міської ради на 2022-2025 роки, затвердженої рішенням міської ради від 02 
грудня 2021 року №8. 
Інформує  КОПТЄВ Олександр Олександрович, 

начальник  відділу  освіти, молоді та спорту  
виконавчого комітету міської ради 
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3. Про внесення змін до Цільової програми захисту населення і 
територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природнього 
характеру у Баштанській територіальній громаді на 2022-2025 роки, 
затвердженої рішенням міської ради від 02.12.2022 №1. 
Інформує  БУБЛИК Юрій Володимирович, 

в.о. начальника  відділу  з питань містобудування,  
архітектури, містобудівного кадастру та цивільного  
захисту, головного архітектора територіальної громади 

 

 

4.  Про перерозподіл бюджетних призначень у 2022 році. 
Інформує  ЄВДОЩЕНКО Світлана Вікторівна, 

                   заступник  міського голови з питань  
                   діяльності виконавчих органів ради 

 

5. Про затвердження Актів обстеження житла, зруйнованого 
(пошкодженого) внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, 
спричиненої збройною агресією  
Інформує  ВЕЛИКОРОД Юрій Валентинович, 

начальник відділу з питань житлово-комунального  
господарства,  благоустрою, будівництва, розвитку  
інфраструктури та комунальної власності 
 

6. Про передачу майна комунальної власності Баштанської 
територіальної громади з балансу відділу освіти, молоді та спорту 
виконавчого комітету Баштанської міської ради на баланс громадської 
організації «Баштанська районна федерація футболу». 
Інформує  КОПТЄВ Олександр Олександрович, 

начальник відділу освіти, молоді та спорту  
виконавчого комітету міської ради 

 
 

СЛУХАЛИ: 1. Про внесення змін до міської Комплексної програми 
соціального захисту населення «Турбота» на період до 2025 року, 
затвердженої рішенням міської ради від 07 жовтня 2021 року №3. 
Доповідала   ГАВРИЛЮК  Лариса Анатоліївна, 

начальник відділу з соціальних питань 

виконавчого комітету міської ради 
 

 

Проведено   голосування за проєкт рішення.   
Підсумки голосування: одноголосно. 
 

 

ВИРІШИЛИ: (Рішення виконавчого комітету міської ради № 64 додається) 
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СЛУХАЛИ: 2. Про внесення змін до Програми розвитку освіти 
Баштанської міської ради на 2022-2025 роки, затвердженої рішенням 
міської ради від 02 грудня 2021 року №8. 
Доповідав  КОПТЄВ Олександр Олександрович, 

начальник відділу освіти, молоді та спорту  
виконавчого комітету міської ради 
 

Проведено   голосування за проєкт рішення. 

Підсумки голосування: одноголосно. 

                                 

ВИРІШИЛИ: (Рішення виконавчого комітету міської ради  № 65  додається) 
 

СЛУХАЛИ: 3. Про внесення змін до Цільової програми захисту населення і 
територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природнього 
характеру у Баштанській територіальній громаді на 2022-2025 роки, 
затвердженої рішенням міської ради від 02.12.2022 №1. 
Доповідав   БУБЛИК Юрій Володимирович, 

в.о. начальника  відділу  з питань містобудування,  
архітектури, містобудівного кадастру та цивільного  
захисту, головного архітектора територіальної громади 

 

                     Проведено   голосування за проєкт рішення.   
Підсумки голосування: одноголосно. 

                                                                                                                           

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

СЛУХАЛИ: 4. Про  перерозподіл бюджетних призначень у 2022 році. 
Доповідала   ЄВДОЩЕНКО Світлана Вікторівна, 

заступник міського голови з питань  
діяльності виконавчих органів ради 

 

Проведено   голосування за проєкт рішення.   
Підсумки голосування: одноголосно. 
                                                                                                                             

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

СЛУХАЛИ: 5. Про  затвердження Актів обстеження житла, зруйнованого 
(пошкодженого) внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, 
спричинено збройною агресією Російської Федерації. 
Доповідав   ВЕЛИКОРОД Юрій Валентинович, 

начальник 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 № 68 додається) 
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СЛУХАЛИ: 6. Про передачу майна комунальної власності Баштанської 
територіальної громади з балансу відділу освіти, молоді та спорту 
виконавчого комітету Баштанської міської ради на баланс громадської 
організації «Баштанська районна федерація футболу». 
Доповідав   КОПТЄВ Олександр Олександрович, 

начальник відділу освіти, молоді та спорту  
виконавчого комітету міської ради 

 

Проведено   голосування за проєкт рішення.   
Підсумки голосування: одноголосно. 

                                                                                                                            

 

ВИРІШИЛИ: (Рішення виконавчого комітету міської ради № 69 додається) 
 

 

Міський голова                                                                   Олександр  БЕРЕГОВИЙ   

 

 

Керуючий справами виконавчого  
комітету міської ради                                                         Олександр ЗЮЗЬКО 
 

 

Любов Змієвська  


