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БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від «___»_________20___  року № ____                ____ сесія восьмого скликання              
    Баштанка                                                       
 

Про внесення змін до рішення міської 
ради від 04 лютого 2021 року №7 «Про 
затвердження Положення та Регламенту 

виконавчого комітету Баштанської 
міської ради восьмого скликання» 

 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», з 
метою забезпечення належного функціонування місцевого самоврядування, 
створення та підтримки сприятливого життєвого середовища, необхідного для 
всебічного розвитку людини, її самореалізації, захисту її прав, надання 
населенню якісних і доступних адміністративних та соціальних послуг шляхом 
сталого розвитку територіальної громади, відповідно до постанови Кабінету 
Міністрів України від 09 грудня 2020 року №1236 «Про встановлення 
карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою 
запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої корона вірусом SARS-CoV-2»  (із змінами від 
26.03.2022 р), указу президента України від 24 лютого 2022 року  № 64 «Про 
введення воєнного стану в Україні», указу Президента України від 14 березня 
2022 року №133 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні,  
Баштанська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 
 

Внести до рішення міської ради від 04 лютого 2021 року № 7 «Про 
затвердження  Положення та Регламенту виконавчого комітету Баштанської 
міської ради восьмого скликання» такі зміни, викласти підпункт 5) пункту 10 
розділу 2 Положення та Регламенту виконавчого комітету Баштанської міської 
ради восьмого скликання викласти у такій редакції: 

«5) у період карантину, встановленого згідно з чинним законодавством 
України з метою запобігання виникненню і поширенню,  локалізацією і 
ліквідацією спалахів, епідемій та пандемій, у тому числі коронавірусної 
хвороби  (COVID); протягом дії  воєнного стану в Україні з метою захисту 



життя і здоров’я членів виконавчого комітету; інших надзвичайних ситуацій, 
допускається проведення засідань виконавчого комітету міської ради у формі 
відео конференцій, аудіо конференцій за допомогою застосунків (систем 
швидкого обміну повідомленнями), що дозволяють обмін текстовими, 
голосовими та відеоповідомленнями, світлинами та файлами різних форматів 
(Viber, Мessenger, Telegram, Whats App тощо).» 

 

Міський голова       Олександр  БЕРЕГОВИЙ 


