БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА
БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПРОТОКОЛ

від « 13 » вересня 2016 № 11

м. Баштанка

ХІ позачергова сесія
сьомого скликання

Місце проведення: зал засідань міської ради
Час проведення : 15.30 год.
Всього обрано депутатів – 26
Присутні на сесії міської ради – 15
Відсутні з поважних причин – 11

Згідно пункту 11 статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», сесія міської ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере
участь більше половини депутатів від загального складу ради.

В роботі сесії брали участь:
Березовська Світлана Вікторівна – перший заступник міського голови
Процак Олександр Володимирович - заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради,
Міський голова Рубський Іван Васильович вніс пропозицію про відкриття
ХІ позачергової сесії міської ради сьомого скликання.
Звучить Державний Гімн України

Рубський Іван Васильович, міський голова запропонував, з метою належної
організації роботи сесії, обрати секретаріат та лічильну комісію:
- секретаріат:
Заболотню Лідію Іванівну, від політичної партії ВО «Батьківщина»,
Зюзько Ганну Станіславівну, від політичної партії «Солідарність»
Деордицю Світлану Олегівну, від політичної партії «Сила Людей»
Проведено голосування – одноголосно.

- лічильну комісію:
Майданова Віктора Володимировича, від Радикальної партії Олега Ляшка
Хижняка Ігоря Миколайовича, від політичної партії ВО «Батьківщина»,
Сидорику Андрія Леонідовича, від політичної партії «УКРОП».
Проведено голосування – одноголосно.
Міський голова вніс пропозицію одинадцяту позачергову сесію міської ради
сьомого скликання провести за 30 хвилин, згідно порядку денного. Бажаючим
виступати - до 3 хвилин. Які інші пропозиції будуть?

Проведено голосування.
Підсумки голосування: «ЗА» -15, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0
Порядок денний ХІ позачергової сесії міської ради
сьомого скликання:
1. Про внесення доповнень до міської Програми соціально – економічного
розвитку м. Баштанка та сіл Баштанської міської ради на 2010-2015 роки,
затвердженої рішенням міської ради від 21 травня 2010 року та продовженої
до прийняття нової.
Доповідає: Березовська Світлана Вікторівна, перший заступник міського голови
2. Про затвердження проектно-кошторисної документації по робочому проекту
«Капітальний ремонт внутрішньої каналізаційної мережі будівлі гуртожитку
по вулиці Промислова,17-а в м. Баштанка Миколаївської області»
Доповідає: Процак Олександр Володимирович, заступник міського голови з
питань діяльності виконавчих органів ради
Міський голова Рубський І.В. запропонував перейти до розгляду порядку
денного.
1. Слухали: Про внесення доповнень до міської Програми соціально –
економічного розвитку м. Баштанка та сіл Баштанської міської ради на 2010-2015
роки, затвердженої рішенням міської ради від 21 травня 2010 року
та
продовженої до прийняття нової.
Доповідає: Березовська Світлана Вікторівна, перший заступник міського голови
Проведено голосування.
Підсумки голосування: «ЗА» -15, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0
Вирішили: (рішення № 1 додається)
2. Слухали: Про затвердження проектно-кошторисної документації по робочому
проекту «Капітальний ремонт внутрішньої
каналізаційної мережі будівлі
гуртожитку по вулиці Промислова,17-а в м. Баштанка Миколаївської області»
Доповідає: Процак Олександр Володимирович, заступник міського голови з
питань діяльності виконавчих органів ради
Проведено голосування.
Підсумки голосування: «ЗА» -15, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -0
Вирішили: (рішення № 2 додається)
Після чого міський голова оголосив про закриття сесії.
Звучить Державний Гімн України.
Міський голова
Бенедик 2-67-47

І.В.Рубський

