
 
 

БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

П Р О Т О К О Л 
 

від 20 червня  2022  року   № 12      Початок: 9 
00

               Місце проведення:  

                                                                                                 (дистанційно) 
Всього членів виконавчого комітету  –  35  

 

Присутні на засіданні –  25  (реєстраційний листок додається)                                                                                 
 

Головуючий на засіданні  –  Олександр БЕРЕГОВИЙ,  міський голова. 

                                                                                                                               
Запрошені: Змієвська Любов, начальник загального відділу виконавчого 

комітету міської ради. 

 

На початку засідання голова міської ради Олександр Береговий довів до 
відома членів виконавчого комітету, що засідання проводиться у 
дистанційному режимі з міркувань безпеки членів виконавчого комітету.  

 

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 затвердження Акту обстеження незавершеного будівництва 
басейну для плавання збірного типу по вулиці Героїв Небесної Сотні, 29 а, 
м.Баштанка Баштанського району Миколаївської області, пошкодженого 
внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої 
збройною агресією російської федерації. 
Інформує  ВАСИЛЬЄВ Олександр Сергійович, 

заступник  міського голови з питань  
діяльності  виконавчих органів ради 

 

2. Про затвердження актів комісії з визначення та відшкодування 
збитків власникам землі та землекористувачам. 
Інформує  БУБЛИК Іван Анатолійович, 

начальник  відділу  з питань земельних відносин  
та охорони навколишнього середовища 
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СЛУХАЛИ: 1. Про затвердження Акту обстеження незавершеного 
будівництва басейну для плавання збірного типу по вулиці Героїв Небесної 
Сотні, 29 а, м.Баштанка Баштанського району Миколаївської області, 
пошкодженого внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, 
спричиненої збройною агресією російської федерації. 
Доповідав  ВАСИЛЬЄВ Олександр Сергійович, 

  заступник  міського голови з питань  
  діяльності  виконавчих органів ради 

    

Член виконавчого комітету міської ради КОКІТКО Євген вніс зауваження 
до проєкту рішення,  а саме звернув увагу на дату  затвердження Акту 

обстеження незавершеного будівництва басейну для плавання збірного типу по 
вулиці Героїв Небесної Сотні, 29 а, м.Баштанка, пошкодженого внаслідок 
надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією 
російської федерації, наголосив,  що датою обстеження є 14 червня 2022 року, а 
не 14 травня 2022 року. 

Крім того, запропонував доповнити додаток до Акта обстеження  
фотографіями, які було зроблено під час огляду об’єкта та звернувся з 
проханням надати  уточнену інформацію по знищенних будівельних матеріалах 
на об’єкті. 

На всі запитання Євгена КОКІТКА надано відповіді та враховано 
зауваження до рішення. 

 

Проведено   голосування за проєкт рішення.   
                      Підсумки голосування: «за» - 24 

                                     «проти» - немає 

                                     «утримались» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: (Рішення виконавчого комітету міської ради № 70 додається) 
 

СЛУХАЛИ: 2. Про затвердження актів комісії з визначення та 
відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам. 
Доповідав  БУБЛИК Іван Анатолійович, 

начальник  відділу  з питань земельних відносин  
та охорони навколишнього середовища 
 

Проведено   голосування за проєкт рішення. 

                    Підсумки голосування: «за» - 24 

                                     «проти» - немає 

                                     «утримались» - 1 

                                 

ВИРІШИЛИ: (Рішення виконавчого комітету міської ради  № 71  додається) 
 

 

Міський голова                                                                   Олександр  БЕРЕГОВИЙ   
 

Керуючий справами виконавчого  
комітету міської ради                                                         Олександр ЗЮЗЬКО 
 

 

Любов Змієвська  


