
 

БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 

 

    08  листопада  2022 року                Баштанка                                 №  174-р 

 

Про відпуск матеріальних цінностей 
(будівельних матеріалів) з 
матеріального резерву Баштанської 
міської територіальної громади за 
Відомостями від 08 листопада 2022р.  
№29-№32  

 

Керуючись частиною 2, пунктом 20 частини 4 ст.42 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до пункту 15 частини 2 
статті 19, статті 98  Кодексу цивільного захисту України, постанови Кабінету 
Міністрів України від 30.09.2015 №775 «Про затвердження Порядку 
створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації 
наслідків надзвичайних ситуацій», розпорядження міського голови від 
28.06.2022р. №100-р «Про  відпуск матеріальних цінностей (будівельних 
матеріалів) з матеріального резерву Баштанської міської територіальної 
громади для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації за рішенням комісії з 
ТЕБ та НС від 27.06.2022р. №4»,  для здійснення першочергових робіт з 
відновлення пошкоджених житлових будинків мешканців  Баштанської 
територіальної громади, що постраждали внаслідок збройної агресії 
російської федерації, на підставі рішення комісії з ТЕБ та НС при 
Баштанській міській раді від 27.06.2022р. №4, Актів обстеження житла, 
зруйнованого (пошкодженого) внаслідок надзвичайної ситуації воєнного 
характеру, спричиненої збройною агресією російської федерації: 

від 27.09.2022 №544 по вул. Соборна, 50 м.Баштанка, 
від 02.04.2022 №67   по вул. Соборна, 47 м.Баштанка, 
від 29.09.2022 №564 по вул. Л. Агеєва, 17 м.Баштанка, 
від 12.04.2022 №131 по вул. Грушевського, 8 м.Баштанка, 
та клопотання начальника відділу з питань житлово-комунального 

господарства, благоустрою, будівництва, розвитку інфраструктури та 
комунальної власності Руслана СЛАВІНСЬКОГО, з о б о в ’ я з у ю : 



1. Заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради Олександру ВАСИЛЬЄВУ забезпечити організацію відпуску 

матеріальних цінностей (будівельних матеріалів) матеріального резерву 
Баштанської міської територіальної громади, за Відомістю від 08 листопада 

2022р.  №29-№32  (додається). 
2. Відповідальному  за відпуск матеріальних цінностей 

(будівельних матеріалів) з матеріального резерву Баштанської міської 
територіальної громади, завідуючому господарством Петру ЖИГАЛКІНУ, 
забезпечити видачу будівельних матеріалів заявникам за Відомістю від         
08 листопада 2022р.  №29-№32. 

3. Відділу бухгалтерського обліку та звітності Баштанської міської 
ради забезпечити списання матеріальних цінностей за Відомістю від             
08 листопада 2022р.  №29-№32, відповідно вимог чинного законодавства. 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за 
собою. 

 

 

Міський голова                                                                      Олександр БЕРЕГОВИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


