
ПРОТОКОЛ і

засідання робочої групи по розробці плану удосконалення послуги з 
утримання та ремонту доріг на території Баштанської ОТГ

Миколаївської області

від 29.11.2018 року о 14.00 год.

Присутні:
ДРАГУНОВСЬКИЙ Володимир Вікторович -  перший заступник міського

голови;
ШАФОРОСТ Наталя Григорівна -  начальник відділу енергоменеджменту,

муніципальних ініціатив та інвестицій.
САВЧЕНКО Оксана Олександрівна -  спеціаліст І категорії відділу з питань 

житлово-комунального господарства, благоустрою, будівництва, розвитку 
інфраструктури та комунальної власності.
Члени робочої групи:

ВОЛОВИЧ Олег Михайлович - т.в.о. старости сіл: Явкине, Червоний Став;
ГОДІН Олексндр Петрович -  начальник відділу з питань житлово- 

комунального господарства, благоустрою, будівництва, розвитку інфраструктури 
та комунальної власності;

ЗАБОЛОТНЯ Лідія Іванівна -  секретар постійної комісії з питань 
транспорту, зв’язку, промисловості, будівництва, житлово-комунального 
господарства, приватизації та власності;

КЛИМИК Валентина Петрівна -  т.в.о. старости сіл: Добре, Новоєгорівка;
МАЛАМУЖ Олександр Анатолійович -  приватний підприємець.
МОЛОДЕЦЬКИЙ Павло Іванович - т.в.о. старости сіл: Новоіванівка, 

Київське, Старосолдатське;
ПРОЦАК Олександр Володимирович -  громадський активіст;
САВЧУК Михайло Іванович -  член комісії з питань транспорту, зв’язку, 

промисловості, будівництва, житлово-комунального господарства, приватизації та 
власності;

СИРИЦЯ Леонід Миколайович -  начальник відділу з питань містобудування, 
архітектури, містобудівного кадастру та цивільного захисту; головний архітектор 
ОТГ;

СЛАВІНСЬКИЙ Руслан Вікторович -  спеціаліст І категорії відділу з питань 
житлово-комунального господарства, благоустрою, будівництва, розвитку 
інфраструктури та комунальної власності;

ХАЛАБУДА Олександр Васильович - т.в.о. старости сіл: Піски, 
Костянтинівка;

ЧЕРНОВА Світлана Миколаївна - т.в.о. старости сіл: Новосергіївка, 
Тарасівка, Горожене, Новогорожене, Зелений Гай;

ЧУХАРЕНКО Світлана Миколаївна -  староста села Новоєгорівка;
ХАЛАБУДА Олександр Васильович - т.в.о. старости сіл: Піски, 

Костянтинівка;
ЧЕРНОВА Світлана Миколаївна - т.в.о. старости сіл: Новосергіївка, 

Тарасівка, Горожене, Новогорожене, Зелений Гай;
ЧУХАРЕНКО Світлана Миколаївна -  староста села Новоєгорівка;



Відсутні:

РУБСЬКИЙ Іван Васильович -  міський голова
ГОМЕРСЬКА Інна Петрівна -  член постійної комісії з питань планування, 

бюджету, фінансів, економіки, інвестицій та регуляторної політики;
ГРИЦКЖ Віталій Анатолійович -  голова постійної комісії з питань

соціального захисту, медицини, торгівлі, побутового обслуговування, освіти,
культури, спорту, молодіжної політики, духовності, законності, захисту прав 
громадян, депутатської діяльності та етики;

ЗОЛОТУХІНА Олена Володимирівна - т.в.о. старости сіл: Христофорівка;
КОВРИГА Олександр Юрійович -  член ГО «Явкинці»;
КОСТЮК Віталій Миколайович -  голова постійної комісії з питань

агропромислового комплексу та земельних ресурсів;
ЛУЦЕНКО Микола Олексійович - т.в.о. старости сіл: Плющівка, 

Новогеоргїївка, Шляхове, Одрадне;
ОНИЩУК Володимир Іванович -  голова постійної комісії з питань

планування, бюджету, фінансів, економіки, інвестицій та регуляторної політики;
РОШИОР Людмила Миколаївна - т.в.о. старости сіл: Новопавлівка, Зелений

Клин;

Порядок денний

1. Розгляд питання щодо побудови інфраструктури -  комфортної для 

проживання та безпечної для життя людини.

І. СЛУХАЛИ:

Начальник відділу енергоменеджменту, муніципальних ініціатив та 

інвестицій Ш афорост Н. Г. повідомила присутнім, що рішенням Баштанської 

міської ради від 12.10.2017 №1 «Про затвердження Стратегічного плану 

розвитку Баштанської міської ради М иколаївської області на 2018-2025 

роки», яким було визначено ряд стратегічних та оперативних цілей міської 

ради на 2018-2025 роки. Однією з таких цілей є питання щодо побудови 

інфраструктури -  комфортної для проживання та безпечної для життя 

людини. Ш афорост Н. Г. також доповнила, що рішенням сесії міської ради 

від 12.11.2018 № 16 послугу з утримання та ремонту доріг на території 

Баштанської ОТГ М иколаївської області визначено пріоритетною та додала, 

що перед нашою робочою групою поставлено завдання щодо розробки Плану 

удосконалення послуги з утримання та ремонту доріг на території 

Баштанської ОТГ. Тому в першу чергу робочій групі слід проаналізувати 

стан доріг по громаді.

ВИСТУПИЛИ:

Т.в.о. старости села Новосергіївка Чернова С.М. зазначила, що 

дороги знаходяться у вкрай незадовільному стані, асфальтобетон треба 

замінити, частина вулиць без твердого покриття.

Шафорост Н.Г. запропонувала створити комунальне підприємство 

по ремонту та обслуговуванню дорожньої інфраструктури, дозволило б не



тільки ефективно використовувати бюджетні кошти (дешевше, аніж у 

підрядників), оперативно реагувати на проблеми, але і підвищити 

відповідальність за якість ремонтних робіт.

Сириця Л. М. додав, що можна розглянути можливість створення 

відповідного структурного підрозділу у вже існуючому комунальному 

підприємстві «Добробут».

Шафорост Н. Г. зазначила, що доцільніше було б створити 

самостійне комунальне підприємство.

Годін О. П. зауважив, що перш за все треба зробити техніко- 

економічне обґрунтування можливості створення такого підприємства, 

враховуючі при цьому зайнятість працівників даного підприємства в осінньо- 

зимовий період.

Шафорост Н. Г. доповнила, що з метою залучення працівників до 

роботи в осінньо-зимовий період, можна розглянути можливість створення 

цеху по виробництву тротуарної плитки на базі підприємства по ремонту та 

обслуговуванню доріг.

Славінський Р. В. доповнив, що у разі створення дорожнього 

підприємства, на першому етапі потрібно буде придбати необхідну техніку, а 

саме: автогрейдер, автосамосвал КрАЗ, каток та автомобіль для перевезення 

робітників, а також обладнання для цеху по виготовленню тротуарної 

плитки.

ВИРІШИЛИ:

1. Тимчасово виконуючим обов’язки старост та старості села 

Новоєгорівка в термін до 03.12.2018 надати інформацію щодо стану 

дорожнього покриття по вулицях їх населених пунктів, протяжність вулиць, 

кількість домоволодінь та осіб, що в них проживають.

2. Скласти перелік необхідної дорожньої техніки та обладнання з 

зазначенням ціни.


