
 
 

БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

П Р О Т О К О Л 
 
 

від 09 серпня  2019 року   № 17      Початок: 9 
00

          Місце проведення:  

                Баштанка                                                                актовий зал міської ради  

                                                              

Всього членів виконавчого комітету  –  29  
 

Присутні на засіданні –  19 (реєстраційний листок додається)                                                                                                                                                                                                                                                                          
 

Головуючий на засіданні    –  ДРАГУНОВСЬКИЙ  Володимир Вікторович ,  

                                                   перший заступник міський голова. 

                                                                                          

Запрошені: Заболотній О.І., головний спеціаліст відділу засобів масової 

інформації та зв’язків з громадськістю, Заболотня Л.І., депутат 

міської ради, Змієвська Л.О., начальник загального відділу, 

Ковальова Л.Г., головний спеціаліст відділу засобів масової 

інформації та зв’язків з громадськістю. 
   

 

Проведено голосування щодо затвердження порядку денного роботи 

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 проектно-кошторисної документації за робочим 

проектом «Капітальний ремонт ганку Плющівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів, розташованої за адресою вул.Шкільна, 2 у 

с.Плющівка Баштанського району Миколаївської  області». 

Інформує  ЗЕРКАЛІНА Ганна Романівна -  

          начальник відділу освіти, молоді та спорту 

          виконавчого комітету міської ради 
             

 

2. Про затвердження проектно-кошторисної документації за робочим 

проектом «Капітальний ремонт покрівлі їдальні та переходу до 

навчального корпусу Баштанського опорного закладу загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів №1 по вул.Баштанської республіки, 32 в м.Баштанка, 

Баштанського району, Миколаївської області» (Коригування). 

Інформує   ЗЕРКАЛІНА Ганна Романівна -  

          начальник відділу освіти, молоді та спорту 

          виконавчого комітету міської ради 

 
 

 



 2 

 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про затвердження проектно-кошторисної документації за 

робочим проектом «Капітальний ремонт ганку Плющівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, розташованої за адресою 

вул.Шкільна, 2 у с.Плющівка Баштанського району Миколаївської  

області». 

Доповідала ЗЕРКАЛІНА Ганна Романівна -  

            начальник відділу освіти, молоді та спорту 

            виконавчого комітету міської ради 

 

           Проведено голосування за проект  

                    рішення виконавчого    комітету   з  

                    внесеними доповненнями. 

Підсумки голосування: «за» - 18  

                                          «проти» - немає 

                                          «утрималось» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: (Рішення виконавчого комітету міської ради № 157 додається) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЛУХАЛИ: 2. Про затвердження проектно-кошторисної документації за 

робочим проектом «Капітальний ремонт покрівлі їдальні та переходу до 

навчального корпусу Баштанського опорного закладу загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів №1 по вул.Баштанської республіки, 32 в м.Баштанка, 

Баштанського району, Миколаївської області» (Коригування). 

Доповідала  ЗЕРКАЛІНА Ганна Романівна -  

             начальник відділу освіти, молоді та спорту 

             виконавчого комітету міської ради 

 
 

 

Проведено   голосування   за   проект  

рішення    виконавчого    комітету.    

Підсумки голосування: одноголосно 

                                  

ВИРІШИЛИ: (Рішення виконавчого комітету міської ради № 158 додається) 
 
 

 

 

Перший заступник міського голови                                     В.ДРАГУНОВСЬКИЙ  
 

Керуюча справами виконавчого  

комітету міської ради                                                             Л.КОНОНЕНКО     
 

Любов Змієвська 2 70 26     

 

 

 


