
БАШ ТАНСЬКА М ІСЬКА РАДА 

БАШ ТАНСЬКОГО РАЙОНУ М ИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

П Р О Т О К О Л № З
ЗАСІДАННЯ РОБОЧО Ї ГРУПИ ПО РОЗРОБЦІ ПЛАНУ УДОСКОНАЛЕННЯ ПОСЛУГИ З 

УТРИМ АННЯ ТА РЕМ ОНТУ ДОРІГ НА ТЕРИТОРІЇ БАШ ТАНСЬКОЇ ОБЄДНАНОЇ 

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМ АДИМ ИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

від 12 лютого 2020 року м. Баштанка Час проведення: 10.00 год.

М ісце проведення: кабінет 

міського голови

У засіданні робочої групи взяли участь:

ВОЛОВИН Олег М ихайлович - т.в.о. старости сіл: Явкине, Червоний Став;

ВЕЛИКОРОД Ю рій Валентинович -  начальник відділу з питань житлово- 

комунального господарства, благоустрою, будівництва, розвитку інфраструктури 

та комунальної власності;

МАЙДАНОВ Віктор Володимирович -  депутат міської ради, голова 

фракції «О б’єднання «САМ ОПОМ ІЧ» в Баш танській міській раді (за 

узгодженням);

ГРИЦЮ К 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;

ДРАГУНОВСЬКИЙ Володимир Вікторович -  перший заступник міського 

голови;

ЗОЛОТУХІНА Олена Володимирівна *■ т.в.о. старости села Христофорівка;

КЛИМ ИК Валентина Петрівна -  т.в.о. старости села Добре;

КОВРИГА Олександр Ю рійович -  член ГО «Явкинці»;

Ж ИГАЛКІН Петро Іванович -  голова постійної комісії з питань 

агропромислового комплексу, земельних ресурсів, благоустрою та екології;

М АЛАМ УЖ  Олександр Анатолійович -  приватний підприємець.

М ОЛОДЕЦЬКИЙ Павло Іванович - т.в.о. старости сіл: Новоіванівка, 

Київське, Старосолдатське;

ОНИЩ УК Володимир Іванович -  голова постійної комісії з питань 

планування, бюджету, фінансів, економіки, інвестицій та регуляторної політики;

ПРОЦАК Олександр Володимирович -  громадський активіст;

РОШ ИОР Людмила М иколаївна - т.в.о. старости сіл: Новопавлівка, 

Зелений Клин;
СИРИЦЯ Леонід М иколайович -  начальник відділу з питань 

містобудування, архітектури, містобудівного кадастру та цивільного захисту; 

головний архітектор О ТГ;



СЛАВІНСЬКИИ 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 М иколаївна - т.в.о. старости сіл: Новосергіївка, 

Тарасівна, Горожене, Новогорожене, Зелений Гай;

ЧУХАРЕНКО Світлана М иколаївна -  староста села Новоєгорівка;

Ш АФ ОРОСТ Наталя Григорівна -  начальник відділу енергоменеджменту, 
муніципальних ініціатив та інвестицій.

Відсутні:

РУБСЬКИИ Іван Васильович -  міський голова.

САВЧЕНКО Оксана Олександрівна -  спеціаліст І категорії відділу з питань 

житлово-комунального господарства, благоустрою, будівництва, розвитку 

інфраструктури та комунальної власності.

ЗАБОЛОТНЯ Лідія Іванівна -  голова постійної комісії з питань 

транспорту, зв ’язку, промисловості, будівництва, житлово-комунального 

господарства, приватизації та власності;

ЛУЦЕНКО М икола Олексійович - т.в.о. старости сіл: Плющівка, 

Новогеоргіївка, Ш ляхове, Одрадне;

САВЧУК М ихайло Іванович -  член комісії з питань транспорту, зв ’язку, 

промисловості, будівництва, житлово-комунального господарства, приватизації 

та власності;

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Визначення пріоритизації проектів за п'ятьма критеріями оцінки та 

затвердження переліку найбільш важливих та значимих, пріоритетних 

проектів
Інформує: Наталія ШАФОРОСТ, начальник відділу

енергоменеджменту, муніципальних ініціатив та 
інвестицій

2. Про моніторинг виконання заходів передбачених планом 

удосконалення послуги та оцінка ефективності досягнутих результатів
Інформує: Юрій ВЕЛИКОРОД, начальник відділу з питань

житлово-комунального господарства, благоустрою, 

будівництва, розвитку інфраструктури та комунальної 

власності

1. СЛУХАЛИ:
Про визначення пріоритизації проектів за п'ятьма критеріями оцінки та 

затвердження переліку найбільш важливих та значимих, пріоритетних 

проектів
Д оп овідала: Наталія ШАФОРОСТ, начальник відділу

енергоменеджменту, муніципальних ініціатив та 
інвестицій



Наталія ШАФОРОСТ довела до відома присутніх, що станом на сьогодні 

проведена велика робота з розробки Плану удосконалення послуги з утримання 

та ремонту доріг. На підставі результатів аналізу наявного стану автомобільних 

доріг, БХУОТ-аналізу, спираючись на Стратегічний план розвитку Баштанської 

ОТГ було сформовано стратегічні цілі, для досягнення яких визначено ряд 

проектів. Оскільки План є довгостроковим документом, він вимагає визначення 

пріоритетності окреслених проектів, тобто визначення важливості проектів та 

групування їх у довго-, середньо- та короткострокові.

Тому з метою визначення найбільш важливих та значимих, пріоритетних 

проектів та завдань, які потрібно впровадити першочергово сьогодні члени 

робочої групи повинні проголосувати за проекти, які вони вважають 

найважливішими. При цьому кожен представник робочої групи має один голос 

на кожну стратегічну ціль (один проект, один голос). За результатами 

голосування буде сформовано перелік проектів відповідно до їх пріоритетності 

від найбільш пріоритетних до найменш.

ВИСТУПИЛИ:
Юрій ВЕЛИКОРОД, начальник відділу з питань житлово-комунального 

господарства, благоустрою, будівництва, розвитку інфраструктури та 

комунальної власності ознайомив присутніх з розробленим «Планом 

удосконалення послуги з утримання та ремонту доріг на території Баштанської 
ОТГ», переліком проектів сформованих у межах кожної стратегічної цілі, роздав 

членам робочої групи було картки з переліком проектів та запропонував 

приступити до голосування.

Учасники зібрання приступили до визначення пріоритизації проектів.

2. СЛУХАЛИ:
Про моніторинг виконання заходів передбачених планом удосконалення 

послуги та оцінка ефективності досягнутих результатів

Доповідав : Юрій ВЕЛИКОРОД, начальник відділу з питань

житлово-комунального господарства, благоустрою, 

будівництва, розвитку інфраструктури та 

комунальної власності

Юрій ВЕЛИКОРОД повідомив, що План удосконалення послуги з 

утримання та ремонту доріг ґрунтується на постійному процесі моніторингу 

виконання заходів та оцінці ефективності досягнутих результатів. Для 

забезпечення моніторингу ефективності виконання необхідно передбачити 

кількісні, якісні показниками та індикатори оцінки.
Для підготовки системи індикаторві робочій групі необхідно визначити 

очікувані результати в кількісному та якісному вимірі.
Члени робочої групи обговорили питання ефективності виконання плану, 

стандарти та результати продуктивності і визначилися з кількісними та якісними 

результатами, серед яких: протяжність відремонтованих доріг та тротуарів, 

кількість розроблених паспортів вулиць, кількість встановлених дорожніх знаків, 

кількість придбаної техніки, якість утримання та обслуговування доріг, 

вдоволеність жителів наданою послугою, оперативність реагування на стихійні



лиха та надзвичайні ситуації, зниження витрат на утримання і ремонт доріг, 

збільшення періоду експлуатації відремонтованих доріг.

ВИРІШИЛИ:
1. Затвердити перелік проектів плану удосконалення послуги.

2. На основі проведеного рейтингування визначити пріоритетність 

впровадження проектів та черговість проектів у рамках плану дій.

3. Затвердити кількісні та якісні показники вимірювання успішності 

виконання Плану удосконалення послуги та індикатори оцінки.

4. Винести проект "Плану удосконалення послуги з утримання та ремонту 

доріг на території Баш танської ОТГ" на розгляд сесії м іської ради.

Протокол вела:

Головний спеціаліст відділу з питань 

житлово-комунального господарства, 

будівництва, благоустрою, розвитку 

інфраструктури та комунальної власності


