
 
 

БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

П Р О Т О К О Л 
 

від 29 червня  2022  року   № 13      Початок: 9 
00

               Місце проведення:  

                                                                                                 (дистанційно) 
Всього членів виконавчого комітету  –  35  

 

Присутні на засіданні –  20  (реєстраційний листок додається)                                                                                 
 

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

                                                                                                                               
Запрошені: Змієвська Любов, начальник загального відділу виконавчого 

комітету міської ради. 

 

Член виконавчого комітету міської ради Кокітко Євген вніс пропозицію 
повернутись до проведення засідань у звичайному форматі.  

На пропозицію Євгега Кокітка, головуючим на засіданні зазначено, що  

повернутись до звичайного формату проведення засідання на даний час не 
можливо у зв’язку з загрозою ракетних обстрілів та відсутності приміщення де 
можна зібрати усіх членів виконкому і саме головне 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 внесення змін до бюджету Баштанської міської територіальної 
громади на 2022 рік. 
Інформує  ЄВДОЩЕНКО Світлана Вікторівна, 

заступник  міського голови з питань  
діяльності  виконавчих органів ради 

 

2. Про затвердження Актів обстеження нерухомого майна юридичних 
осіб, зруйнованого (пошкодженого) внаслідок надзвичайної ситуації 
воєнного характеру, спричинено збройною агресією російської федерації. 
Інформує  ВАСИЛЬЄВ Олександр Сергійович, 

заступник  міського голови з питань  
діяльності  виконавчих органів ради 
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СЛУХАЛИ: 1. Про внесення змін до бюджету Баштанської міської 
територіальної громади на 2022 рік. 
Доповідала  ЄВДОЩЕНКО Світлана Вікторівна, 

  заступник  міського голови з питань  
  діяльності  виконавчих органів ради 

    

 

Проведено   голосування за проєкт рішення.   
                      Підсумки голосування: одноголосно. 

 

ВИРІШИЛИ: (Рішення виконавчого комітету міської ради № 72 додається) 
 

 

СЛУХАЛИ: 2. Про затвердження Актів обстеження нерухомого майна 
юридичних осіб, зруйнованого (пошкодженого) внаслідок надзвичайної 
ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією російської 
федерації. 
Доповідав  ВАСИЛЬЄВ Олександр Сергійович, 

заступник міського голови з питань  
діяльності виконавчих органів ради 

 

Проведено   голосування за проєкт рішення. 

                    Підсумки голосування: одноголосно. 
                                 

ВИРІШИЛИ: (Рішення виконавчого комітету міської ради  № 73  додається) 
 

 

 

Заступник міського голови з питань  
діяльності виконавчих органів ради                                Олександр  ВАСИЛЬЄВ   
 

 

 

Керуючий справами виконавчого  
комітету міської ради                                                         Олександр ЗЮЗЬКО 
 

 

Любов Змієвська  


