
 
 

БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

П Р О Т О К О Л 
 
 

Від 12 січня 2023  року   № 2      Початок:  10 
00

          Місце проведення:  

                                                                                           КУ «Баштанська дитяча  
                                                                                           музична школа» 

Всього членів виконавчого комітету  –  35  
 

Присутні на засіданні –  23  (реєстраційний листок додається)                                                                                                      
 

Головуючий на засіданні  –  Олександр  ВАСИЛЬЄВ,   заступник   міського  
                                                голови з питань діяльності виконавчих органів  
                                                ради. 

                                                                                              
Запрошені:     Гладка Юлія, начальник відділу організаційно-кадрової роботи та 

контролю, Гордієнко Наталія, начальник служби у справах дітей 
міської ради, Змієвська Любов, начальник загального відділу 

виконавчого комітету міської ради.  
 

На  початку засідання виконавчого комітету міської ради  головуючий 

Васильєв Олександр довів до відома присутніх, що для участі у роботі прибули  
21 із 35 членів виконавчого комітету, що дозволяє проводити пленарне 
засідання. 
 

 

 

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 виключення з числа службових жилих приміщень квартири №7 
в будинку №1 на вулиці Берегового 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 

 

2. Про надання дозволу на видалення сухостійних та аварійних дерев. 
Інформує  СЛАВІНСЬКИЙ Руслан Вікторович, 

                  начальник відділу  з питань житлово-комунального  
                  господарства, благоустрою, будівництва, розвитку, 
                  інфраструктури та комунальної власності 
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3. Про затвердження Актів комісійного обстеження об’єктів, 
пошкоджених внаслідок збройної агресії російської федерації.  
Інформує ДІСТРЯНОВА Яна Миколаївна, 
                 начальник відділу економічного  
                 розвитку, інвестицій  та торгівлі 
 

4. Про затвердження органу опіки і піклування при виконавчому 
комітеті Баштанської міської ради. 
Інформує  ГОМЕРСЬКА Інна Петрівна, 
                  секретар міської ради 

 
5. Про затвердження висновку органу опіки та піклування щодо 

доцільності призначення опікуна над К__ В__С__. 

Інформує  ГОМЕРСЬКА Інна Петрівна, 
                 секретар міської ради 
 

6. Про  організацію громадських робіт на підприємствах, організаціях 
та установах Баштанської міської ради в 2023 році. 
Інформує  ГЛАДКА Юлія Сергіївна, 
                  начальник відділу організаційно-кадрової роботи та контролю 

 

7. Про затвердження переліку об’єктів, видів суспільно-корисних 
оплачуваних робіт та підприємств м. Баштанка для осіб, на яких судом 
накладене адміністративне стягнення у виді суспільно корисних 
оплачуваних робіт, на 2023 рік. 
Інформує  ВИНОГОРАДОВА Оксана Віталіївна, 
                  начальник юридичного відділу  

 

8. Про надання дозволу на розміщення об’єктів (носіїв) зовнішньої 
реклами. 
Інформує  ВИНОГОРАДОВА Оксана Віталіївна, 
                  начальник юридичного відділу  
 

 

9. Про  підсумки  роботи  зі  зверненнями  громадян, що надійшли до 
виконавчого комітету   Баштанської  міської  ради   у 2022 році. 
Інформує  ЗМІЄВСЬКА Любов Олександрівна, 
                 начальник   загального   відділу  
                 виконавчого комітету міської ради 

 

10. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Баштанської 
міської ради  від 23 вересня 2022 року № 94 «Про надання статусу дитини, 
позбавленої батьківського піклування, неповнолітньому К__ О___ М___, 

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

                  начальник служби у справах дітей міської ради 
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11. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Баштанської 
міської ради  від 23 вересня 2022 року № 95 «Про надання статусу дитини, 
позбавленої батьківського піклування, малолітній К___ Ю___ М___, 

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

                  начальник служби у справах дітей міської ради 
 

 

12. Про надання дозволу Д ___ І___ М___ на продаж ½ частки 
житлового будинку та ½ частки земельної ділянки. 
Інформує  ГОРДІЄНКО Наталія Володимирівна, 

                  начальник служби у справах дітей міської ради 
 

 

13. Про надання статусу дитини-сироти неповнолітній  Ч___ Ж___ 

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

                  начальник служби у справах дітей міської ради 
 

14. Про  направлення на повне державне забезпечення дитини-сироти 
Ч___ Ж ___ С ___, ХХ.ХХ.ХХХХ року народження, до Вищого 
професійного училища № 21 м. Миколаєва. 
Інформує  ГОРДІЄНКО Наталія Володимирівна, 

                  начальник служби у справах дітей міської ради 
 

 

 

1. СЛУХАЛИ:  
 

 

Про виключення з числа службових жилих приміщень квартири №7 в 
будинку №1 на вулиці Берегового 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: «за» - 21 

                                     «проти» - немає 

                                     «утримались» - немає 

 

 
 

ВИРІШИЛИ: (Рішення виконавчого комітету міської ради № 2 додається) 
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2. СЛУХАЛИ:  
 

Про надання дозволу на видалення сухостійних та аварійних дерев. 
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: «за» - 21 

                                     «проти» - немає 

                                     «утримались» - немає 

 

ВИРІШИЛИ: (Рішення виконавчого комітету міської ради № 3 додається) 
 

Після розгляду другого питання до засідання виконавчого комітету міської 
ради приєднались члени виконавчого комітету міської ради Бублик Ю.В. та 
Ботезат І.В. Таким чином, на засіданні присутні та брали участь 23 члени 
виконавчого комітету.  

 

3. 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 № 4 додається) 
4. СЛУХАЛИ:  

 

Про затвердження органу опіки і піклування при виконавчому комітеті 
Баштанської міської ради. 
Доповідала  ГОМЕРСЬКА Інна Петрівна, 
                     секретар міської ради 

 
Секретар міської ради Інна Гомерська запропонувала доповнити склад 

органу опіки та піклування при виконавчому комітету Баштанської міської ради 
ще одним членом - ЗЮЗЬКО Ганною, головою міської ветеранської 
організації. 

 

             Проведено  голосування за проєкт рішення.   
  Підсумки голосування: одноголосно. 
 

ВИРІШИЛИ: (Рішення виконавчого комітету міської ради № 5 додається) 
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5. СЛУХАЛИ:  
 

Про затвердження висновку органу опіки та піклування щодо доцільності 
призначення опікуна над К___ В___С____. 

Доповідала  ГОМЕРСЬКА Інна Петрівна, 
                     секретар міської ради 

 

                       Проведено  голосування за проєкт рішення.   
  Підсумки голосування: одноголосно. 
 

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

6. СЛУХАЛИ:  
 

Про організацію громадських робіт на підприємствах, організаціях та 
установах Баштанської міської ради в 2023 році. 
Доповідала ГЛАДКА Юлія Сергіївна, 
                    начальник відділу організаційно-кадрової роботи та контролю 

    

                     Проведено  голосування за проєкт рішення.   
Підсумки голосування: одноголосно. 
 

ВИРІШИЛИ: (Рішення виконавчого комітету міської ради № 7 додається) 
 

7. СЛУХАЛИ:  
 

Про затвердження переліку об’єктів, видів суспільно-корисних 
оплачуваних робіт та підприємств м. Баштанка для осіб, на яких судом 
накладене адміністративне стягнення у виді суспільно корисних 
оплачуваних робіт, на 2023 рік. 
Доповідала ВИНОГОРАДОВА Оксана Віталіївна, 
                    начальник юридичного відділу  

 

Проведено  голосування за проєкт рішення.   
Підсумки голосування: одноголосно. 

 

ВИРІШИЛИ: (Рішення виконавчого комітету міської ради № 8 додається) 
 

8. СЛУХАЛИ:  
 

Про надання дозволу на розміщення об’єктів (носіїв) зовнішньої реклами. 
Доповідала ВИНОГОРАДОВА Оксана Віталіївна, 
                    начальник юридичного відділу  

 

У ході обговорення питання член виконавчого комітету  Коврига О.Ю. 
зауважив, що  на його думку надання дозволу на розміщення об’єкту 
зовнішньої реклами  на  п’ять років це занадто великий строк. 
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Члени виконавчого комітету міської ради Луценко Л.І. та Кокітко Є.В. 
поцікавились, чи дозвіл на встановлення реклами передбачає оплату чи є 
безкоштовним та запропонували зазначити у рішенні, що ця реклама є 
соціальною. 

Герасимлюк М.В., член виконавчого комітету звернувся до доповідача з 
проханням надати роз’яснення, хто згідно з нормами закону,  має здійснювати 
прибирання території біля встановлених білбордів. 

 

                       

Проведено  голосування за пропозицію про доповнення рішення 
інформацією,   що   дозвіл  надається  на   розміщення  саме   
соціальної реклами.   

  Підсумки голосування: одноголосно. 
 

                      Проведено  голосування за проєкт рішення в цілому.   

  Підсумки голосування: одноголосно. 
 

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

 

9. СЛУХАЛИ:  
 

Про підсумки  роботи  зі  зверненнями  громадян, що надійшли до 
виконавчого комітету   Баштанської  міської  ради   у 2022 році. 
Доповідала   ЗМІЄВСЬКА Любов Олександрівна, 
                      начальник   загального   відділу  
                      виконавчого комітету міської ради 

 

 

                     Проведено  голосування за проєкт рішення.   
 Підсумки голосування: одноголосно. 
 

ВИРІШИЛИ: (Рішення виконавчого комітету міської ради № 10 додається) 
 

 

10. СЛУХАЛИ:  
 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Баштанської міської 
ради  від 23 вересня 2022 року № 94 «Про надання статусу дитини, 
позбавленої батьківського піклування, неповнолітньому К___ О___ М___, 

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 № 11 додається) 
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11. СЛУХАЛИ:  
 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Баштанської міської 
ради  від 23 вересня 2022 року № 95 «Про надання статусу дитини, 
позбавленої батьківського піклування, малолітній К___ Ю___ М____, 

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 № 12 додається) 
 

12. СЛУХАЛИ:  
 

Про надання дозволу Д ___ І___М___ на продаж ½ частки житлового 
будинку та ½ частки земельної ділянки. 
 

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 № 13 додається) 
 

13. СЛУХАЛИ:  
 

Про надання статусу дитини-сироти неповнолітній  Ч ___ Ж___ С___,       

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 № 14 додається) 
 

14. СЛУХАЛИ:  
 

Про направлення на повне державне забезпечення дитини-сироти Ч___ 

Ж___ С___, ХХ.ХХ.ХХХХ року народження, до Вищого професійного 
училища № 21 м. Миколаєва. 
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 № 15 додається) 
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Член виконавчого комітету міської ради, староста Пісківського 
старостинського округу Анатолій Баранніков запропонував запросити на 
засідання виконавчого комітету міської ради начальника Баштанського 
районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області  Ноздратенка О.М.  
 

 

Заступник міського голови з питань  
діяльності виконавчих органів ради                                   Олександр ВАСИЛЬЄВ 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                                                            Олександр ЗЮЗЬКО 
 

 

Любов Змієвська  


