Повідомлення про проведення громадського
обговорення Плану удосконалення послуги з
утримання та ремонту доріг
1. Орган виконавчої влади, який проводить обговорення:
Баштанська міська рада

2. Питання або назва проекту акта, винесеного на обговорення:
План удосконалення послуги з утримання та ремонту доріг

3. Альтернативні варіанти вирішення питання:
- схвалення громадськістю Плану удосконалення послуги з утримання та ремонту доріг без
зауважень;
- схвалення громадськістю Плану удосконалення послуги з утримання та ремонту доріг із
урахуванням отриманих пропозицій та зауважень.

4. Спосіб забезпечення участі в обговоренні представників визначених соціальних груп
населення та заінтересованих сторін:
- публікація Плану удосконалення послуги з утримання та ремонту доріг на офіційному вебсайті Баштанської міської ради у розділі «Консультації з громадськістю».

5. Соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюватиметься дія
прийнятого рішення:
- органи місцевого самоврядування;
- організації громадянського суспільства;
- мешканці Баштанської міської територіальної громади.

6. Можливі наслідки проведення в життя кожного альтернативного рішення для різних
соціальних груп населення та заінтересованих сторін:
- підвищення рівня надання послуги з утримання та ремонту доріг ;
- підвищення рівня взаємодії органів місцевого самоврядування та організацій
суспільства;

громадянського

- відкритість прийняття управлінських рішень.

7. Місце, час проведення заходів з громадського обговорення, реєстрація учасників:
Громадське обговорення відбудеться 22 грудня 2021 р. о 14.00 у залі засідань міської ради за
адресою: 56101 м. Баштанка, вул. Героїв Небесної сотні, 38. Початок реєстрації учасників о
13.40.

8. Поштова та електронна адреса, строк і форма подання письмових пропозицій та
зауважень:
Пропозиції (зауваження) подаються до 17 грудня 2021 року в письмовій формі із зазначенням
прізвища, імені, по батькові та адреси особи, яка їх подає, за адресою: вул. Героїв Небесної
сотні, 38 (каб. № 9) або на електронну адресу _bashtgkh@gmail.com.

9. Консультації з питань, що виноситься на громадське обговорення, надаються:
- за адресою: вул. Героїв Небесної сотні, 38 (каб. № 9);
- або за тел.: (05158) 2-76-59.

10. Прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи:
Начальник відділу з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, будівництва,
розвитку інфраструктури та комунальної власності - Великород Юрій Валентинович

11. Строк і спосіб оприлюднення результатів обговорення:
Звіт за результатами обговорення буде оприлюднений на офіційному веб-сайті Баштанської
міської ради у розділі «Консультації з громадськістю» не пізніше, ніж за два тиждень після
закінчення обговорення.

ПРОТОКОЛ
ГРОМ АДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ ПЛАНУ ПОКРАЩ ЕННЯ НАДАННЯ
ПОСЛУГ З УТРИМ АННЯ ТА РЕМ ОНТУ ДОРІГ

22 грудня 2021 року

м. Баштанка

Час проведення: 14.00 год.
Місце проведення: міська рада
актова зала

Присутні:
- ініціатор громадських слухань - відділ з питань житловокомунального
господарства,
будівництва,
благоустрою,
розвитку
інфраструктури та комунальної власності виконавчого комітету Баштанської
міської ради;
- учасники громадських слухань членів Баш танської територіальної
громади в кількості___осіб (згідно з додатком до данного протоколу).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Покращення надання послуг з утримання та ремонту доріг на
території Баштанської територіальної громади.
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начальник
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господарст ва, будівницт ва, благоуст рою ,
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ОБГОВОРЕННЯ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
По першому питанню порядку денного:
Покращення надання послуг з утримання та ремонту доріг на території
Баштанської територіальної громади.
СЛУХАЛИ: начальника відділу з питань житлово-комунального
господарства, будівництва, благоустрою, розвитку інфраструктури та
комунальної власності Юрія Великорода, який довів до відома присутніх, що
громадські обговорення проводяться відповідно до Положення про порядок
проведення Баштанською міською радою консультацій з громадськістю з
питань місцевого значення», затвердженого рішенням міської ради від
23 листопада 2017 року № 7.
В рамках проекту «Децентралізація приносить кращі результати та
ефективність (ДОБРЕ)” за фінансової підтримки USAID було розроблено
План покращення надання послуг з утримання та ремонту доріг Баштанської
територіальної громади на 2019-2025 роки. Цей документ слід трактувати як

головну Програму розвитку послуги з утримання та ремонту доріг і тротуарів
у Баштанській громаді, котра визначає пріоритети та напрямки розвитку по
рокам.
План вдосконалення послуги не реалізується згідно встановленого
графіку через недостатнє фінансування, що пов’язане з цілим рядом
проблемних питань пов’язаних, як із надходженням до міського бюджету
податків та зборів, а також і виконання видаткової частини міського бюджету.
Результати виконання частково відповідають очікуваним.
Реалізацію даного Плану буде продовжено, можливо з внесенням
деяких корективів враховуючи фінансовий стан та пропозицій громадян.
Ю рій Великород довів до відома присутніх про результати проведеної
роботи по реалізації Плану, зокрема:
- проведено роботу по збору вихідних даних щодо загальної протяжності
та площі комунальних доріг по громаді. Заведено технічні паспорти на
кожну вулицю, які містять інформацію про загальну площу дороги,
кількість перехресть, тротуарів та інше;
- придбано багатофункціональний погрузчик ВоЬкаї Б350 на суму
1102,712 грн. та закуплено навісне обладнання до нього;
- створено дільницю з експлуатаційного утримання та ремонту доріг
комунальної власності на базі КП «Добробут»;
- встановлено 48 дорожніх знаків при проведенні капітального ремонту
автодороги по вул. Ю вілейній від буд.№3 (вул. Спортивна) до виїзду на
об’їзну дорогу Н -11.
Ю рій Великород навів перелік доріг та тротуарів, на яких проводився
капітальний та поточний ремонти протягом звітного періоду.
Запропонував надавати запитання та пропозиції.

ВИСТУПИЛИ:
Тетяна Кунпан запропонувала розглянути можливість встановлення
світлофору на перехресті вулиць Ю вілейна та Театральна в місті Баштанка.
Олена Комощук запропонувала облаштувати тротуарну доріжку по
вулиці Ю вілейна біля ринку.
Микола Герасимлюк вніс пропозицію облаштувати тротуарну доріжку
по вулиці Семена Бойченка, на якій розміщується Баштанська гімназія та
перекрити ділянку дороги по вулиці Героїв Небесної сотні біля магазину
«Декор» та зробити її пішохідною.
Ю рій Великород зауважив, що однією з нагальних проблем, які
потребують вирішення є рух містом великовантажного транспорту до
промислової зони в районі «Агропромтехніка». Пропозиція забезпечити
проїзд від в'їзду до міста зі сторони Нового Бугу (наліво біля заправки) до
вулиці Східна.
Микола Герасимлюк заперечив, зазначивши, що вулиці міста вузькі і не
передбачені для руху великого транспорту, який повинен рухатись по обїздній
дорозі до вулиці Промислова, а контролювати рух транспорту повинна
патрульна служба.

Петро Жигалкін наголосив на обмеженому фінсовому ресурсі міського
бюджету.
Світлана Євдощено зазначила, що план можна реалізовувати за рахунок
різних джерел не заборонених законом.
Наталія Гордієнко внесла пропозицію включити у план поточних
ремонтів ділянку дороги в районі «Агропромтехніка» (біля арки).
Олександр Заболотній вказав на незадовільний стан асфальтового
покриття ділянки біля колишнього універмагу. Запропонував вивчити
питання щодо можливості укладання тротуарної плитки.
Світлана Євдощенко внесла пропозицію запропонувати приватним
підприємцям, власникам магазинів, розміщених на цій ділянці, взяти участь в
покращені благоустрою ділянки.
Наталія Ліщук поцікавилась чи передбачено планом ремонт дороги по
вулиці 4-та Поперечна.

ВИРІШИЛИ:
1. Вважати громадські обговорення Плану покращення надання послуг
з утримання та ремонту доріг на території Баш танської територіальної
громади такими
що відбулись у повній відповідності до діючого
законодавства та в повному обсязі підтриманими учасниками громадських
обговорень.
2. Відділу з питань житлово-комунального господарства, будівництва,
благоустрою, розвитку інфраструктури та комунальної власності врахувати
результати обговорень та за потреби внести зміни до «Плану покращення
надання послуг з утримання та ремонту доріг Баш танської територіальної
громади на 2019-2025 роки».

Протоко вела
Головний спеціаліст відділу з питань
житлово-комунального господарства,
будівництва, благоустрою, розвитку
інфраструктури та комунальної власності

Наталія БОГУН

Список учасників громадського обговорення Плану
удосконалення послуги з утримання та ремонту доріг в
Баштанській міській раді
22.12.2021 о 14-00 год.
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