
 
 

БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

П Р О Т О К О Л 
 

від 13 травня  2021  року   № 11      Початок: 9 
00

       Місце проведення:  

                Баштанка                                                         актовий зал міської ради  

                                                          

Всього членів виконавчого комітету  –  37  
 

Присутні на засіданні –  24  (реєстраційний листок додається)                                         
 

Головуюча на засіданні  –  Світлана ЄВДОЩЕНКО, заступник  міського      

                                               голови з питань діяльності виконавчих органів ради. 

                                                                                                                                 
Запрошені:  Богун Наталія, головний спеціаліст  відділу з питань житлово-

комунального  господарства, благоустрою, будівництва, розвитку 
інфраструктури та комунальної власності, Великород Юрій, 

начальник  відділу з питань житлово-комунального  господарства, 
благоустрою, будівництва, розвитку інфраструктури та 
комунальної власності, Гордієнко Наталія, начальник служби у 
справах дітей міської ради, Заболотній Олександр, головний 
спеціаліст  відділу з питань засобів масової інформації та зв’язків з 
громадськістю, Змієвська Любов, начальник загального відділу 

виконавчого комітету міської ради, Шувалов Вадим, спеціаліст І 
категорії загального відділу виконавчого комітету міської ради. 

 

На початку засідання виконавчого комітету головуюча Світлана 
Євдощенко  вручила посвідчення члена виконавчого комітету ДЕРЕВ’ЯНКУ 
Максиму Сергійовичу, начальнику відділу освіти, молоді та спорту, який  
введений до складу виконавчого комітету за  рішенням міської ради від           

29 квітня 2021 року №25. 
  

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 присвоєння поштової адреси об’єкту нерухомого майна по 
вулиці Полтавській в місті Баштанка Баштанського району. 
Інформує  СИРИЦЯ Леонід Миколайович,   
                  начальник відділу з питань містобудування,  
                  архітектури, містобудівного кадастру та  
                  цивільного захисту,головний архітектор ТГ 
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2. Про затвердження акту обстеження нежилого об’єкту, 
розташованого за адресою: місто Баштанка, вулиця Ювілейна, 79-в. 
Інформує  СИРИЦЯ Леонід Миколайович,   
                  начальник відділу з питань містобудування,  
                  архітектури, містобудівного кадастру та  
                  цивільного захисту,головний архітектор ТГ 
 

 

3. Про затвердження акту обстеження нежитлової будівлі, 
розташованої за адресою: місто Баштанка, вулиця Ювілейна, 83-в. 
Інформує  СИРИЦЯ Леонід Миколайович,   
                  начальник відділу з питань містобудування,  
                  архітектури, містобудівного кадастру та  
                  цивільного захисту,головний архітектор ТГ 
 

 

 

4. Про надання дозволу громадянці ПІБ на продаж квартири, що 
належить їй та її малолітньому сину, та на купівлю житлового будинку і 
земельної ділянки. 
Інформує  ГОРДІЄНКО Наталія Володимирівна,   

                  начальник служби у справах дітей міської ради 

 

5. Про надання дозволу опікуну ПІБ на зняття з реєстрації та на 
реєстрацію місця проживання її малолітньої підопічної. 
Інформує  ГОРДІЄНКО Наталія Володимирівна,   

                  начальник служби у справах дітей міської ради 

 

6. Про надання дозволу на укладання договору купівлі-продажу 
житлового будинку. 
Інформує  ГОРДІЄНКО Наталія Володимирівна,   

                  начальник служби у справах дітей міської ради 

 

7. Про надання дозволу громадянці ПІБ на купівлю двох часток 
житлового будинку та двох часток земельної ділянки. 
Інформує  ГОРДІЄНКО Наталія Володимирівна,   

                  начальник служби у справах дітей міської ради 

 

8. Про надання дозволу громадянці ПІБ на реєстрацію місця 
проживання її малолітньої доньки. 
Інформує  ГОРДІЄНКО Наталія Володимирівна,   

                  начальник служби у справах дітей міської ради 

 

9. Про надання дозволу громадянці ПІБ на реєстрацію місця 
проживання її малолітньої доньки. 
Інформує  ГОРДІЄНКО Наталія Володимирівна,   

                  начальник служби у справах дітей міської ради 
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10. Про надання дозволу опікуну ПІБ на зняття з реєстрації та на 
реєстрацію місця проживання її малолітнього підопічного. 
Інформує  ГОРДІЄНКО Наталія Володимирівна,   

                  начальник служби у справах дітей міської ради 

 

11. Про надання дозволу на виїзд за кордон дитини, позбавленої 
батьківського піклування. 
Інформує  ГОРДІЄНКО Наталія Володимирівна,   

                  начальник служби у справах дітей міської ради 

 

12. Про надання дозволу на тимчасове перебування. 
Інформує  БОГУН Наталія Василівна,   

                  головний спеціаліст  відділу з питань житлово-комунального 

                  господарства, благоустрою, будівництва, розвитку  
                  інфраструктури та комунальної власності 
 

13. Про видалення аварійних дерев. 
Інформує  ВЕЛИКОРОД Юрій Валентинович,   

                  начальник  відділу з питань житлово-комунального 

                  господарства, благоустрою, будівництва, розвитку  
                  інфраструктури та комунальної власності 
 

14. Інформація про виконання протокольного доручення відповідно до 
проколу засідання виконавчого комітету від 27 квітня 2021 року щодо 
врахування звернень громадян стосовно ремонту доріг в Баштанській 
територіальній громаді  за  2019-2020 роки. 
Інформує  ВЕЛИКОРОД Юрій Валентинович,   

                  начальник  відділу з питань житлово-комунального 

                  господарства, благоустрою, будівництва, розвитку  
                  інфраструктури та комунальної власності 
 
 

СЛУХАЛИ: 1. Про присвоєння поштової адреси об’єкту нерухомого майна 
по вулиці Полтавській в місті Баштанка Баштанського району. 
Доповідав  СИРИЦЯ Леонід Миколайович,   
                    начальник відділу з питань містобудування,  
                    архітектури, містобудівного кадастру та  
                    цивільного захисту,головний архітектор ТГ 

 

Проведено   голосування за проєкт рішення. 

Підсумки голосування: одноголосно 

                                 

ВИРІШИЛИ: (Рішення виконавчого комітету міської ради № 132 додається) 
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СЛУХАЛИ: 2. Про затвердження акту обстеження нежилого об’єкту, 
розташованого за адресою: місто Баштанка, вулиця Ювілейна, 79-в. 
Доповідав    СИРИЦЯ Леонід Миколайович,   
                      начальник відділу з питань містобудування,  
                      архітектури, містобудівного кадастру та  
                      цивільного захисту,головний архітектор ТГ 

 

Проведено   голосування за проєкт рішення. 

Підсумки голосування: одноголосно 

                                                                                            

ВИРІШИЛИ: (Рішення виконавчого комітету міської ради № 133 додається) 
 

СЛУХАЛИ: 3. Про затвердження акту обстеження нежитлової будівлі, 
розташованої за адресою: місто Баштанка, вулиця Ювілейна, 83-в. 
Доповідав    СИРИЦЯ Леонід Миколайович,   
                      начальник відділу з питань містобудування,  
                      архітектури, містобудівного кадастру та  
                      цивільного захисту,головний архітектор ТГ 

 

Проведено   голосування за проєкт рішення. 

Підсумки голосування: одноголосно 

                                                                                            

ВИРІШИЛИ: (Рішення виконавчого комітету міської ради № 134 додається) 
 

 

СЛУХАЛИ: 4. Про надання дозволу громадянці ПІБ на продаж квартири, 
що належить їй та її малолітньому сину, та на купівлю житлового будинку 
і земельної ділянки. 
Доповідала   ГОРДІЄНКО Наталія Володимирівна,   

начальник служби у справах дітей міської ради                       

 

                      Проведено   голосування за проєкт рішення.   
  Підсумки голосування: одноголосно 

 

ВИРІШИЛИ: (Рішення виконавчого комітету міської ради № 135  додається) 
 

СЛУХАЛИ: 5. Про надання дозволу опікуну ПІБ на зняття з реєстрації та 
на реєстрацію місця проживання її малолітньої підопічної. 
Доповідала   ГОРДІЄНКО Наталія Володимирівна,   

начальник служби у справах дітей міської ради                       

 

                      Проведено   голосування за проєкт рішення.   
  Підсумки голосування: одноголосно 

 

ВИРІШИЛИ: (Рішення виконавчого комітету міської ради № 136  додається) 
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СЛУХАЛИ: 6. Про надання дозволу на укладання договору купівлі-
продажу житлового будинку. 
Доповідала   ГОРДІЄНКО Наталія Володимирівна,   

начальник служби у справах дітей міської ради                       

 

                      Проведено   голосування за проєкт рішення.   
  Підсумки голосування: одноголосно 

 

ВИРІШИЛИ: (Рішення виконавчого комітету міської ради № 137  додається) 
 

СЛУХАЛИ: 7. Про надання дозволу громадянці ПІБ на купівлю двох 
часток житлового будинку та двох часток земельної ділянки. 
Доповідала   ГОРДІЄНКО Наталія Володимирівна,   

начальник служби у справах дітей міської ради                       

 

                      Проведено   голосування за проєкт рішення.   
  Підсумки голосування: одноголосно 

 

ВИРІШИЛИ: (Рішення виконавчого комітету міської ради № 138  додається) 
 

СЛУХАЛИ: 8. Про надання дозволу громадянці ПІБ на реєстрацію місця 
проживання її малолітньої доньки. 
Доповідала   ГОРДІЄНКО Наталія Володимирівна,   

начальник служби у справах дітей міської ради                       

 

Член виконавчого комітету міської ради Леонід Сириця озвучив 
зауваження до проєкту рішення щодо номеру будинку, в якому члени 
виконкому надають дозвіл на реєстрацію місця проживання доньки, наголосив, 
що згідно з порядком присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам 
нерухомого майна Баштанської міської ради літера будинку повинна бути 
маленькою та записана через дефіс, а  у даному рішенні зазначено № будинку 
63 «Б». Порекомендував  записати у рішенні номер будинку відповідно до 
документу, який підтверджує право власності на будинок. 

Головуюча на засіданні Світлана Євдощенко звернула увагу доповідача 
на необхідність долучення до матеріалів рішень такого змісту правоустановчих 
документів.  

  

                      Проведено   голосування за проєкт  
                      рішення з внесеними змінами.   

  Підсумки голосування: одноголосно 
 

 

ВИРІШИЛИ: (Рішення виконавчого комітету міської ради № 139  додається) 
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СЛУХАЛИ: 9. Про надання дозволу громадянці ПІБ на реєстрацію місця 
проживання її малолітньої доньки.  
Доповідала   ГОРДІЄНКО Наталія Володимирівна,   

начальник служби у справах дітей міської ради                       

 

                      Проведено   голосування за проєкт рішення.   
  Підсумки голосування: одноголосно 

 

ВИРІШИЛИ: (Рішення виконавчого комітету міської ради № 140  додається) 
 

СЛУХАЛИ: 10. Про надання дозволу опікуну ПІБ на зняття з реєстрації та 
на реєстрацію місця проживання її малолітнього підопічного. 
Доповідала   ГОРДІЄНКО Наталія Володимирівна,   

начальник служби у справах дітей міської ради                       

 

                      Проведено   голосування за проєкт рішення.   
  Підсумки голосування: одноголосно 

 

ВИРІШИЛИ: (Рішення виконавчого комітету міської ради № 141  додається) 
 

СЛУХАЛИ: 11. Про надання дозволу на виїзд за кордон дитини, 
позбавленої батьківського піклування. 
Доповідала   ГОРДІЄНКО Наталія Володимирівна,   

начальник служби у справах дітей міської ради                       

 

                      Проведено   голосування за проєкт рішення.   
  Підсумки голосування: одноголосно 

 

ВИРІШИЛИ: (Рішення виконавчого комітету міської ради № 142  додається) 
 

СЛУХАЛИ: 12. Про надання дозволу на тимчасове перебування. 
Доповідала   БОГУН Наталія Василівна,   

                      головний спеціаліст 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 № 143  додається) 
 
 

 

СЛУХАЛИ: 13. Про видалення аварійних дерев. 
Доповідав   ВЕЛИКОРОД Юрій Валентинович,   

                    начальник відділу з питань житлово-комунального 

                    господарства, благоустрою, будівництва, розвитку  
                    інфраструктури та комунальної власності 
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У ході обговорення даного питання член виконавчого комітету міської 
ради Євген Кокітко зауважив, що члени виконавчого комітету дають дозвіл на 
видалення дерев, але у рішенні не зазначено зобов’язання на висадку нових 
дерев на заміну видалених. 

Зокрема,  надаємо дозвіл на видалення живих дерев  у селах нашої громади 

та 14 дерев породи тополя у центрі району «Агропромтехніка», які заважають 
будівництву. Натомість, міська рада не надає пропозицій, схем  висадки нових 
дерев. На його думку,  міська рада не займається озелененням громади. 

Старости  Новоєгорівського, Христофорівського старостинських округів 
наголосили, що дані дерева несуть загрозу прилеглим будинкам і можуть 
призвести до виникнення аварійних ситуацій. Крім того, наголосили, що вони 
щорічно висаджують дерева та займаються озелененням на території своїх сіл. 

Член виконавчого комітету Іван Бублик, звернув увагу присутніх, що 
згідно з чинним законодавством за видалення чи пошкодження зелених 
насаджень сплачується відновна вартість або компенсаційне озеленення 
прилеглих територій. 

У разі застосування грошової форми компенсаційного озеленення 
необхідно звернутись з листом до екологічної служби, яка вираховує суму 
компенсації за видалені дерева. 

Головуюча на засіданні Світлана Євдощенко запропонувала пункт 5 

даного рішення такого змісту:  «5. Надати дозвіл на видалення 14 дерев (породи 
тополя) розташованих за адресою вул.Олександра Сизоненка, 9/2 в           

м. Баштанка. Дерева заважають будівництву, падіння дерев створюють 
аварійну ситуацію.» виключити і доопрацювати та повернутись до його 
розгляду на черговому засіданні виконавчого комітету. 

Крім того, запропонувала доповнити пункти 1,2,3 даного рішення  
інформацією про зобов’язання старост старостинських округів взамін 
видалених дерев провести компенсаційну висадку дерев та забезпечити їх 
догляд. 

 

Проведено   голосування за пропозицію  
головуючої  Євдощенко С.В. 
Підсумки голосування: «за» - 21 

                                   «проти» - 1 

                                   «утримались» - 2   

 

                    Проведено   голосування за проєкт рішення в цілому .   
Підсумки голосування: «за» - 23 

                                 «проти» - немає 

                                 «утримались» - 1   

 
 

ВИРІШИЛИ: (Рішення виконавчого комітету міської ради № 144  додається) 
 

 

 

 

 

 



 8 

СЛУХАЛИ: 14.Інформація про виконання протокольного доручення 
відповідно до проколу засідання виконавчого комітету від 27 квітня 2021 
року щодо врахування звернень громадян стосовно ремонту доріг в 
Баштанській територіальній громаді  за  2019-2020 роки. 
Інформує  ВЕЛИКОРОД Юрій Валентинович,   
                  начальник  відділу з питань житлово-комунального 

                  господарства, благоустрою, будівництва, розвитку  
                  інфраструктури та комунальної власності – текст інформації  
                  додається до протоколу 

 

ВИРІШИЛИ: (Інформацію прийняти до відома) 

 

Член виконавчого комітету міської ради Василь Гонта подякував за 
надання змістовної інформації та порекомендував комісії по обстеженню 
дорожньої мережі на території Баштанської територіальної громади у 
наступних роках враховувати звернення громадян та вирішувати їх по мірі 
можливості. 

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 
Світлана Євдощенко проінформувала присутніх, що у 2020 році  бюджетом  
міської територіальної громади  на ремонт доріг було заплановано 3 млн.  грн.  
У зв’язку з встановленням карантину та запровадження обмежувальних 
протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, заплановані кошти було направлено до                      
КНП «Багатопрофільна лікарня міської ради» та на підтримку                          
КП «Міськводоканал».  

У 2021 році у зв’язку з обмеженим ресурсом міського бюджету 
територіальної громади, на ремонт доріг заплановано 1 млн. грн. У разі  
покращення ситуації з наповненням бюджету суму буде збільшено. 

 

 

 

Заступник міського голови з питань  
діяльності виконавчих органів ради                                  Світлана ЄВДОЩЕНКО   

 
 

Любов Змієвська 2 70 26 


