
 
 

БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

П Р О Т О К О Л 
 
 

Від 10 березня  2023  року   № 4      Початок:  13 
00

      Місце проведення:  

                                                                                          Баштанський ліцей  
                                                                                          «ТЕМП» Баштанської  
                                                                                          міської ради 

Всього членів виконавчого комітету  –  35  
 

Присутні на засіданні –  21  (реєстраційний листок додається)                                                                                             
 

Головуючий на засіданні  –  Олександр  ВАСИЛЬЄВ,  заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради. 

                                                                                              
Запрошені: Гордієнко Наталія, начальник служби у справах дітей міської 

ради, Змієвська Любов, начальник загального відділу 

виконавчого комітету міської ради, Черін Андрій, завідувач 
сектору з питань цифрового розвитку, цифровізації та 
трансформації. 

 
 

 

 

Проведено голосування щодо затвердження порядку денного та 
регламенту роботи засідання виконавчого комітету міської ради в цілому: 

 

Підсумки голосування: одноголосно. 
 

Таким чином, до порядку денного засідання виконавчого комітету 
міської ради включено такі питання: 

 

1. Про надання дозволу на порушення об’єкта благоустрою             
ФОП Смолі А.Г. 
Інформує     БУБЛИК Юрій Володимирович, 

начальник відділу з питань містобудування, архітектури, 
містобудівного кадастру та цивільного захисту, головний 
архітектор територіальної громади 

   
 

2. Про надання дозволу на порушення  об’єкта благоустрою             
ФОП Максимова С.В.        
Інформує  БУБЛИК Юрій Володимирович, 

начальник відділу з питань містобудування, архітектури, 
містобудівного кадастру та цивільного захисту, головний 
архітектор територіальної громади 
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3. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради 
від 14.01.2021 №36 «Про утворення адміністративної комісії при 
виконавчому комітеті Баштанської міської ради та затвердження зразків 
документів адміністративної комісії». 
Інформує, ЗЮЗЬКО Олександр Валентинович, 

                  керуючий справами виконавчого комітету міської ради 

 

4. Про затвердження тарифу на послуги з поводження з побутовими 
відходами (вивезення рідких побутових відходів), що надає            
КП «Міськводоканал» Баштанської міської ради на 2023 рік. 
Інформують  ДІСТРЯНОВА Яна Миколаївна, 
                        начальник відділу економічного розвитку, інвестицій та торгівлі 

 

ГЕРАСИМЛЮК Микола Васильович, 
в.о. директора  КП «Міськводоканал» 

   

5. Про затвердження Актів комісійного обстеження об’єктів, 
пошкоджених внаслідок збройної агресії російської федерації. 
Інформує   ДІСТРЯНОВА Яна Миколаївна, 
                   начальник відділу економічного розвитку, інвестицій та торгівлі 
 
 

6. Про затвердження Актів комісійного обстеження об’єктів (житлових 
будинків/квартир), пошкоджених внаслідок збройної агресії російської 
федерації. 
Інформує  СЛАВІНСЬКИЙ Руслан Вікторович, 

                  начальник відділу з питань житлово-комунального 

                  господарства, благоустрою, будівництва, розвитку  
                  інфраструктури та комунальної власності 
 

7. Про затвердження Актів комісійного обстеження об’єктів 
інфраструктури, пошкоджених внаслідок збройної агресії російської 
федерації. 
Інформує  СЛАВІНСЬКИЙ Руслан Вікторович, 

                начальник відділу з питань житлово-комунального 

                господарства, благоустрою, будівництва, розвитку  
                інфраструктури та комунальної власності 

 

8. Про виключення з числа службових жилих приміщень квартири №6 
в будинку №31 на вулиці Героїв Небесної сотні у місті Баштанка 
Баштанського району Миколаївської області. 
Інформує  СЛАВІНСЬКИЙ Руслан Вікторович, 

                  начальник відділу з питань житлово-комунального 

                  господарства, благоустрою, будівництва, розвитку  
                  інфраструктури та комунальної власності 
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9. Про виключення з числа службових жилих приміщень квартири 
№60 в будинку №97 на вулиці Ювілейна у місті Баштанка Баштанського 
району Миколаївської області. 
Інформує  СЛАВІНСЬКИЙ Руслан Вікторович, 

                  начальник відділу з питань житлово-комунального 

                  господарства, благоустрою, будівництва, розвитку  
                  інфраструктури та комунальної власності 
 

10. Про взяття на квартирний облік. 
Інформує  СЛАВІНСЬКИЙ Руслан Вікторович, 

                  начальник відділу з питань житлово-комунального 

                  господарства, благоустрою, будівництва, розвитку  
                  інфраструктури та комунальної власності 
 

 

11. Про надання статусу дитини-сироти неповнолітній П___ Я___ 

А___, ХХ.ХХ.ХХХХ року народження. 
Інформує  ГОРДІЄНКО Наталія Володимирівна, 

                  начальник служби у справах дітей міської ради 
 

12. Про надання статусу дитини-сироти малолітній Г___ М___ Д____, 

ХХ.ХХ.ХХХХ року народження. 
Інформує  ГОРДІЄНКО Наталія Володимирівна, 

                  начальник служби у справах дітей міської ради 
 

13. Про встановлення опіки над малолітньою дитиною-сиротою Г___ 

М___ Д____. 

Інформує  ГОРДІЄНКО Наталія Володимирівна, 

                  начальник служби у справах дітей міської ради 
 

14. Про  встановлення опіки над малолітньою дитиною, позбавленою 
батьківського піклування, П___ С___ М___. 

Інформує  ГОРДІЄНКО Наталія Володимирівна, 

                  начальник служби у справах дітей міської ради 
 
 

15. Про надання дозволу громадянці В___ О___ С___ на реєстрацію 
місця проживання її малолітньої дитини. 
Інформує  ГОРДІЄНКО Наталія Володимирівна, 

                  начальник служби у справах дітей міської ради 
 

 

16. Про надання дозволу громадянці П___ О___ М___ на реєстрацію 
місця  проживання її малолітньої дитини 

Інформує  ГОРДІЄНКО Наталія Володимирівна, 

                  начальник служби у справах дітей міської ради 
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1. СЛУХАЛИ:  
 

Про надання дозволу на порушення об’єкта благоустрою               
ФОП Смолі А.Г. 
Доповідав БУБЛИК Юрій Володимирович, 
                  начальник  відділу з питань містобудування, архітектури, 
                  містобудівного кадастру та цивільного захисту, головний  
                  архітектор територіальної громади 

    

                    Проведено  голосування за проєкт рішення.   
                    Підсумки голосування: «за» - 20 

                                    «проти» - немає 

                                    «утримались» - 1 

 
 

ВИРІШИЛИ: (Рішення виконавчого комітету міської ради № 41 додається) 
 

2. СЛУХАЛИ:  
 

Про надання дозволу на порушення  об’єкта благоустрою            
ФОП Максимова С.В.        
Доповідав БУБЛИК Юрій Володимирович, 
                  начальник  відділу з питань містобудування, архітектури, 
                  містобудівного кадастру та цивільного захисту, головний  
                  архітектор територіальної громади 

 

Доповідач довів до відома членів виконавчого комітету міської ради,  що 
до виконавчого комітету міської ради надійшла заява від ФОП «Максимов 
Сергій Вікторович» з проханням надати дозвіл на порушення об’єкта 
благоустрою, а саме домонтаж покриття вулиць, доріг, проїздів та об’єктів 
земельного господарства (зняття плодородного грунту) з подальшим 
відновленням на ділянці від АЗС «Кворум» по вул. Соборна, 103 до            
вул. Театральна 68-71 в м. Баштанка  з метою прокладання підземних ліній 
зв’язку. Крім того, ознайомив присутніх зі схемою прокладання підземних 
ліній. 

У ході обговорення даного питання у членів виконавчого комітету міської 
ради виникло ряд питань, зокрема  член  виконавчого комітету міської ради, 
Сергій Федорко поцікавився чи ФОП «Максимов Сергій Вікторович» буде 
сплачувати кошти до місцевого бюджету за виконання таких робіт. 

Член виконавчого комітету міської ради Руслан Славінський поцікавився 
чи отримував погодження ФОП «Максимов Сергій Вікторович» у          

АТ «Миколаївобленерго» на проведення робіт. 
Член виконавчого комітету міської ради Євген Кокітко наголосив, що 

треба врахувати наслідки, які можуть виникнути у разі  втручання та зняття 
рослинного шару грунту на греблі між вулицями Театральна та Набережна.  
Водночас  поцікавився чи ФОП «Максимов Сергій Вікторович» є оператором 
зв’язку.  
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Враховуючи, що у членів виконавчого комітету виникло багато суперечень 

з даного питання, головуючий на засіданні Олександр Васильєв  запропонував 
зняти дане рішення з розгляду на доопрацювання.  

 

           Проведено  голосування за пропозицію Васильєва О.С.   

                   Підсумки голосування: одноголосно. 
 

ВИРІШИЛИ: (Зняти дане рішення з розгляду на доопрацювання) 
 

3. СЛУХАЛИ:  
 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 
14.01.2021 №36 «Про утворення адміністративної комісії при виконавчому 
комітеті Баштанської міської ради та затвердження зразків документів 
адміністративної комісії» 

Доповідав  ЗЮЗЬКО Олександр Валентинович, 
                    керуючий справами виконавчого комітету міської ради 

 

                    Проведено  голосування за проєкт рішення.   
Підсумки голосування: одноголосно. 
 

ВИРІШИЛИ: (Рішення виконавчого комітету міської ради № 42 додається) 
 

4. СЛУХАЛИ:  

 

Про затвердження тарифу на послуги з поводження з побутовими 
відходами (вивезення рідких побутових відходів), що надає         
КП «Міськводоканал» Баштанської міської ради на 2023 рік. 
Доповідали    ДІСТРЯНОВА Яна Миколаївна, 
                        начальник відділу економічного розвитку, інвестицій та торгівлі 

 

ГЕРАСИМЛЮК Микола Васильович, 
в.о. директора  КП «Міськводоканал» 

 

               Проведено  голосування за проєкт рішення.   
    Підсумки голосування: одноголосно. 
 

ВИРІШИЛИ: (Рішення виконавчого комітету міської ради № 43 додається) 
 

5. СЛУХАЛИ:  
 

Про затвердження Актів комісійного обстеження об’єктів, пошкоджених 
внаслідок збройної агресії російської федерації. 
Доповідала    ДІСТРЯНОВА Яна Миколаївна, 
                        начальник відділу економічного розвитку, інвестицій та торгівлі 
   

                        Проведено  голосування за проєкт рішення.   
    Підсумки голосування: одноголосно. 
 

ВИРІШИЛИ: (Рішення виконавчого комітету міської ради № 44 додається) 
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6. СЛУХАЛИ:  
 

Про затвердження Актів комісійного обстеження об’єктів (житлових 
будинків/квартир), пошкоджених внаслідок збройної агресії російської 
федерації. 
Доповідав СЛАВІНСЬКИЙ Руслан Вікторович, 

                  начальник відділу з питань житлово-комунального 

                  господарства, благоустрою, будівництва, розвитку  
                  інфраструктури та комунальної власності 
 

                   Проведено  голосування за проєкт рішення.   
                   Підсумки голосування: одноголосно. 
 

 

ВИРІШИЛИ: (Рішення виконавчого комітету міської ради № 45 додається) 
 
 

7. СЛУХАЛИ:  
 

Про затвердження Актів комісійного обстеження об’єктів інфраструктури, 
пошкоджених внаслідок збройної агресії російської федерації. 
Доповідав СЛАВІНСЬКИЙ Руслан Вікторович, 

                  начальник відділу з питань житлово-комунального 

                  господарства, благоустрою, будівництва, розвитку  
                  інфраструктури та комунальної власності 

 

 Проведено  голосування за проєкт рішення.   
 Підсумки голосування: одноголосно. 

 

ВИРІШИЛИ: (Рішення виконавчого комітету міської ради № 46 додається) 
 

 

8. СЛУХАЛИ:  
 

Про виключення з числа службових жилих приміщень квартири №6 в 
будинку №31 на вулиці Героїв Небесної сотні у місті Баштанка 
Баштанського району Миколаївської області. 
Доповідав СЛАВІНСЬКИЙ Руслан Вікторович, 

                  начальник відділу з питань житлово-комунального 

                  господарства, благоустрою, будівництва, розвитку  
                  інфраструктури та комунальної власності 
                      

                   Проведено  голосування за проєкт рішення в цілому.   

                   Підсумки голосування: одноголосно. 
 

ВИРІШИЛИ: (Рішення виконавчого комітету міської ради № 47 додається) 
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9. СЛУХАЛИ:  
 

Про виключення з числа службових жилих приміщень квартири №60 в 
будинку №97 на вулиці Ювілейна у місті Баштанка Баштанського району 
Миколаївської області. 
Доповідав СЛАВІНСЬКИЙ Руслан Вікторович, 

                  начальник відділу з питань житлово-комунального 

                  господарства, благоустрою, будівництва, розвитку  
                  інфраструктури та комунальної власності 
 

                   Проведено  голосування за проєкт рішення.   
                   Підсумки голосування: одноголосно. 

 

ВИРІШИЛИ: (Рішення виконавчого комітету міської ради № 48 додається) 
 

10. СЛУХАЛИ:  
 

Про взяття на квартирний облік. 
Доповідав  СЛАВІНСЬКИЙ Руслан Вікторович, 

                  начальник відділу з питань житлово-комунального 

                  господарства, благоустрою, будівництва, розвитку  
                  інфраструктури та комунальної власності 
 

Проведено  голосування за проєкт рішення.   
Підсумки голосування: одноголосно. 

 

ВИРІШИЛИ: (Рішення виконавчого комітету міської ради № 49 додається) 
 

11. СЛУХАЛИ:  
 

Про надання статусу дитини-сироти неповнолітній П___ Я___ А___,          

ХХ.ХХ.ХХХХ року народження. 
Доповідала   ГОРДІЄНКО Наталія Володимирівна, 
                      начальник служби у справах дітей міської ради 

 

                     Проведено  голосування за проєкт рішення.   
 Підсумки голосування: одноголосно. 
 

ВИРІШИЛИ: (Рішення виконавчого комітету міської ради № 50 додається) 
 

12. СЛУХАЛИ:  
 

Про надання статусу дитини-сироти малолітній Г___ М___ Д___, 

ХХ.ХХ.ХХХХ року народження. 
Доповідала  ГОРДІЄНКО Наталія Володимирівна, 
                      начальник служби у справах дітей міської ради 
 

                     Проведено  голосування за проєкт рішення.   
 Підсумки голосування: одноголосно. 
 

ВИРІШИЛИ: (Рішення виконавчого комітету міської ради № 51 додається) 
 

 

 



 8 

13. СЛУХАЛИ:  
 

Про встановлення опіки над малолітньою дитиною-сиротою Г___ М___ 

Д___. 

Доповідала  ГОРДІЄНКО Наталія Володимирівна, 
                      начальник служби у справах дітей міської ради 
  

                     Проведено  голосування за проєкт рішення.   
 Підсумки голосування: одноголосно. 
 

ВИРІШИЛИ: (Рішення виконавчого комітету міської ради № 52 додається) 
 

14. СЛУХАЛИ:  
 

Про встановлення опіки над малолітньою дитиною, позбавленою 
батьківського піклування, П___ С___ М____. 

Доповідала  ГОРДІЄНКО Наталія Володимирівна, 
                      начальник служби у справах дітей міської ради 
                        

                      Проведено  голосування за проєкт рішення.   
  Підсумки голосування: одноголосно. 
 

ВИРІШИЛИ: (Рішення виконавчого комітету міської ради № 53 додається) 
 

15. СЛУХАЛИ:  
 

Про надання дозволу громадянці В ___ О___ С___ на реєстрацію місця 
проживання її малолітньої дитини. 
Доповідала  ГОРДІЄНКО Наталія Володимирівна, 
                      начальник служби у справах дітей міської ради 
 

 

                      Проведено  голосування за проєкт рішення.   
                      Підсумки голосування: одноголосно. 

 

ВИРІШИЛИ: (Рішення виконавчого комітету міської ради № 54 додається) 
 

16. СЛУХАЛИ:  
 

Про надання дозволу громадянці П___О___ М___ на реєстрацію місця  
проживання її малолітньої дитини. 

Доповідала  ГОРДІЄНКО Наталія Володимирівна, 
                      начальник служби у справах дітей міської ради 
 

                     Проведено  голосування за проєкт рішення.   
                       Підсумки голосування: одноголосно. 

 

ВИРІШИЛИ: (Рішення виконавчого комітету міської ради № 55 додається) 
 

Заступник міського голови з питань  
діяльності виконавчих органів ради                                  Олександр ВАСИЛЬЄВ 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                                                          Олександр ЗЮЗЬКО 
 

Любов Змієвська  


