
ПРОТОКОЛ № 2
проведення засідання організаційного комітету 

конкурсу міні-проектів «Майбутнє громади в наших руках»
Маловисківської міської ради

Маловисківської міської територіальної громади в 2021 році, 

м. Мала Виска 7 травня 2021 року

Місце проведення -  сесійна зала Маловисківської міської ради Кіровоградської області, 
вул. Спортивна, 6 м. Мала Виска, Кіровоградська область

ПРИСУТНІ:
голова організаційного комітету
Постолюк Леся Анатоліївна - секретар ради,
заступник голови організаційного комітету Бакалінський Олександр Михайлович - перший 
заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради,
секретар організаційного комітету Федоренко Галина Вікторівна -  начальник відділу соціально- 
економічного розвитку, інвестицій та проектної діяльності
члени організаційного комітету: Жовтило Алла Василівна - заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів, Захватихата Тетяна Валеріївна -  начальник юридичного відділу, 
Пісний Сергій Анатолійович - спеціаліст II категорії відділу містобудування,архітектури,будівництва 
та житлово-комунального господарства, Піньковська Олена Олександрівна -  начальник відділу 
бухгалтерського відділу, Сойченко Тетяна Василівна -  спеціаліст II категорії відділу соціально- 
економічного розвитку, інвестицій та проектної діяльності, Цибульський Ігор Анатолійович -  
начальник відділу земельних відносин.

Всього присутніх: 9 осіб.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Проведення підрахунку голосів відповідно вимогам Положення Конкурсу.
2. Визначення Проектів-переможців Конкурсу

ВИСТУПИЛИ:
По першому питанню:
Постолюк Леся Анатоліївна - секретар ради, голова організаційного комітету.

Зазначила, що в 2021 році до голосування було допущено 8 проектних заявок від громадських 
організацій та ініціативних груп.
Голосування проведено відповідно до вимог Положення про Конкурс тв відповідно до п.4. 
«Визначення порядку проведення голосування та перелік офіційних пунктів голосування...» 
Протоколу засідання організаційного комітету від 24 квітня 2021 р.,
виключно в електронному форматі на он-лайн Платформі «Громадський проект» на офіційному 
сайті міської ради.
Підрахунк голосів та рейтинг проектів визначено електронною системою на он-лайн Платформі 
«Громадський проект» на офіційному сайті міської ради.
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2. Визначення Проектів-переможців Конкурсу
По другому питанню виступила Постолюк Леся Анатоліївна - секретар ради, голова організаційного 
комітету, яка оголосила результати проведеного голосування. На електронній платформі системи 
голосування «Громадський проект» всього прийняло участь у голосуванні 365 осіб, віддавши 514 
голосів.
Результати голосування зазначені в додатку № 1 даного Протоколу.
Постолюк Леся Анатоліївна оголосила перелік Проектів -  переможців, що зазначено в додатку № 2 
даного протоколу.

ВИРІШИЛИ:
Результати проведеного голосування зафіксувати в Протоколі засідання організаційного комітету 
конкурсу міні-проектів «Майбутнє громади в наших руках» Маловисківської міської ради.
Даний Протокол з переліком Проектів-переможців затвердити на черговому засіданні сесії міської 
ради. (Додаток № 1).

ГОЛОСУВАЛИ:
«За»- 9 
«Проти» - 0 
«Утримались» - 0 
Рішення прийнято.

Постолюк Л.А.: Вважати порядок денний засідання організаційного комітету Конкурсу міні-проектів 
«Майбутнє громади в наших руках» Маловисківської міської ради Маловисківської міської 
територіальної громади в 2021 році вичерпаним.

Голова

Секретар
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