
п р о т о к о л  2̂
засідання робочої групи по розробці плану удосконалення послуги з 

утримання та ремонту доріг на території Баштанської ОТГ

Миколаївської області

від 18.02.2019 року о 10.30 год.

Присутні:
ДРАЕУНОВСЬКИЙ 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; 
ЗОЛОТУХІНА Олена Володимирівна - т.в.о. старости сіл: Христофорівка; 
КЛИМИК Валентина Петрівна -  т.в.о. старости сіл: Добре, Новоєгорівка; 
ЛУЦЕНКО Микола Олексійович - т.в.о. старости сіл: Плющівка, 

Новогеоргіївка, Шляхове, Одрадне;
МОЛОДЕЦЬКИЙ Павло Іванович - т.в.о. старости сіл: Новоіванівка, 

Київське, Старосолдатське;
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 
ОГЕ;

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

РОШИОР Людмила Миколаївна - т.в.о. старости сіл: Новопавлівка, Зелений
Клин;

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

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

ЧУХАРЕНКО Світлана Миколаївна -  староста села Новоєгорівка;

Відсутні:

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

бюджету, фінансів, економіки, інвестицій та регуляторної політики;



ГРИЦЮК 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;

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;

КОВРИГА Олександр Юрійович -  член ГО «Явкинці»;
КОСТЮК Віталій Миколайович -  голова постійної комісії з питань 

агропромислового комплексу та земельних ресурсів;
МАЛАМУЖ Олександр Анатолійович -  приватний підприємець.
ОНИЩУК Володимир Іванович -  голова постійної комісії з питань 

планування, бюджету, фінансів, економіки, інвестицій та регуляторної політики;
ПРОЦАК Олександр Володимирович -  громадський активіст;

Запрошені:

Ж игалкін Петро Іванович -  голова комісії з питань агропромислового 

комплексу, земельних ресурсів, благоустрою та екології;

Євдощенко Світлана В ікторівна -  заступник голови з питань діяльності 

виконавчих органів влади;

Луценко Лю дмила Іванівна -  секретар міської ради.

Порядок денний

1. Аналіз сучасного стану доріг та SW OT -  аналіз (сильні та слабкі 

сторони, можливості та загрози);

2. Формування бачення покращення послуги «Утримання та ремонт доріг 

в межах компетенції Баш танської О ТГ»;

3. Визначення стратегічних цілей.

І. СЛУХАЛИ:

Відкрив засідання голова робочої групи Драгуновський В.В., який 

проінформував про сучасний стан доріг комунальної власності і наголосив на 

необхідності визначення пріоритетних напрямків роботи.

Начальник відділу енергоменеджменту, муніципальних ініціатив та 

інвестицій Ш афорост Н. Г. повідомила присутнім членам робочої групи, що в 

ході розробки Плану удосконалення послуги на «Утримання та ремонт доріг, 

та тротуарів в межах компетенції Баш танської ОТГ», необхідно визначити 

проблеми, сформувати стратегічні цілі та окреслити план дій.



Члени робочої групи перейшли до обговорення. В ході обговорення 

було визначено ряд сильних сторін, а саме:

1) розроблений генеральний план м. Баштанна та Добренського 

територіального округу;

2) можливості використання місцевих коштів;

3) освітлення вулиць;

4) наявність частково оновленої техніки;

А також виявлено ряд наявних проблем (слабкі сторони):

1) недостатня кількість та якість дорож ньої техніки;

2) недостатня кількість кваліфікованих кадрів;

3) незадовільний стан доріг місцевого значення

4) незадовільний стан доріг державного, обласного та районного 

значення;

5) відсутність інфраструктури доріг;

6) відсутність постачальників послуг;

7) відсутність водовідведення і дренаж ної системи;

8) відсутність піш охідної та велосипедної інфраструктури;

9) відсутність технічної документації;

10) недостатня кількість обладнання для обслуговування доріг;

11) висока вартість нових технологій;

12) відсутність зливової каналізації;

13) відсутність вказівників стосовно назв вулиць;

14. відсутність карти доріг всіх форм власності на території громади.

Ш афорост Н.Г. винесла на обговорювання питання щодо 

можливостей громади, які можна використати для покращення ситуації та 

загрози .

II СЛУХАЛИ:

Ш афорост Н.Г. зауважила, що за результатами проведеного аналізу 

членам робочої групи необхідно сформувати бачення для плану покращення 

послуги «Утримання та ремонт доріг, в межах компетенції Баш танської ОТГ» 

та запропонувала таке: «Баш танська громада без обмежень для динамічного 

руху».
*  *

III СЛУХАЛИ:

Ш афорост Н .Г проінформувала, що наступним етапом роботи робочої 

групи є визначення стратегічних цілей. За результатами обговорення членами 

робочої групи було сформовані три стратегічні цілі:

Стратегічна ціль 1. Створення ефективної системи управління утримання та 

ремонту доріг шляхом розробки місцевої регуляторної бази.

Стратегічна ціль 2. Створення технічної бази надання послуги утримання та 

ремонту доріг на території всієї громади.

Стратегічна ціль 3. Побудова дорож ньої інфраструктури - комфортної та 

безпечної для життя людини.



Крім того, начальник відділу енергоменеджменту, муніципальних 

ініціатив та інвестицій Ш афорост Н. Г. звернула увагу присутніх щодо 

кожної стратегічної цілі мають бути визначені операційні цілі і сформовано 
план заходів..

ВИСТУПИЛИ:

Сириця Л.М . звернувся з пропозицією проведення технічної 

інвентаризації на території ОТГ, для досягнення стратегічної цілі А. 

Ш афорост Н.Г. запропонувала в подальшому виготовити ПКД на 

капітальний ремонт доріг у населених пунктах ОТГ за визначеною 

пріоритетністю.

Луценко Л.І додала, що це в першу чергу повинні бути дороги по 

вулицях на яких розміщ ена соціальна інфраструктура .

Волович О.М. звернувся з пропозицією планувати не поточний 

ремонт, а капітальний.

Ш афорост Н.Г. задала, що ще однією ціллю можна запланувати 

створення інтерактивної карти доріг.

Членами робочої групи сформовано стратегічну ціль В, «Створення 

технічної бази надання послуги ««Утримання та ремонт доріг, та тротуарів в 

межах компетенції Баш танської ОТГ» та сформовано ряд операційних цілей, 

в тому числі створення комунального підприємства, придбання спецтехніки 

утримання дорожнього підприємства, та розширення напрямку розвитку 

комунального підприємства.

В ході розгляду стратегічної цілі С (побудова дорожньої 

інфраструктури), старостами було обговорено перелік доріг, які потребують 

капітального та поточного ремонту; будівництва капітального та поточного 

ремонту тротуарів та паркових алей. Розглянуто питання щодо доцільності 

встановлення зупинок громадянського транспорту та будівництва 

велосипедних доріжок.

Крім того, заплановано встановлення знаків дорожнього руху, засобів 

обмеження швидкості, влаштування піш охідних переходів .

ВИРІШИЛИ:

1 ) В.о. старост надати пропозиції щодо переліку доріг, на які треба 

розробити ПКД в першу чергу.

2) Надати перелік доріг, які потребують капітального ремонту.

3) Сформувати перелік вулиць та провулків з зазначеням пріоритетності.

4) Сформувати перелік грунтових доріг.

5) Надати пропозиції щодо будівництва, капітального ремонту та 

поточного ремонту тротуарів та паркових алей.

6) Надати пропозиції щодо формування проектів в розрізі кожної 

стратегічної цілі.

Секретар робочої групи О.Савченко


