
    
У К Р А Ї Н А 

Маловисківська міська рада 
Маловисківського району  Кіровоградської області 

26200,  м. Мала  Виска , вул. Спортивна, 6, код ОКПО 04055373,  тел./факс (05258) 5-14-54 

ПРОТОКОЛ  

ТРИДЦЯТЬ ДЕВ′ЯТОЇ  ПОЗАЧЕРГОВОЇ СЕСІЇ   

МАЛОВИСКІВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ  

сьомого скликання 

від 18 червня   2018 року    

Початок засідання:10.00.    

 

Засідання тридцять дев’ятої  позачергової сесії міської ради відкриває та проводить 

секретар міської ради Постолюк Леся Анатоліївна. 

Протокол засідання сесії веде начальник  загального відділу виконавчого комітету  

Маловисківської міської ради Берегуленко Тамара Михайлівна. 

Постолюк Л.А.:  Доброго дня усім присутнім!  Шановні депутати та запрошені! На 

пленарне засідання тридцять девятої   позачергової ради з обраних 26 депутатів  з’явилося 

16 депутатів. Відсутні 10 депутатів. Які будуть пропозиції  щодо початку  роботи сесії? 

(вносяться п р о п о з и ц і ї ) 

Надійшла пропозиція розпочати роботу пленарного засідання тридцять дев’ятої  

сесії.  Прошу проголосувати (поіменне голосування) : 

                                                                                                                    ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Тридцять дев’яту сесію Маловисківської міської ради сьомого скликання  

оголошую ВІДКРИТОЮ.  

(Звучить гімн України) 

 

На пленарне засідання тридцять дев’ятої сесії міської ради запрошені: 

заступники міського голови  

керівники структурних підрозділів міської ради 

сільські старости 

керівники комунальних підприємств, підпорядкованих міській раді. 

 

Отже, на порядок денний тридцять дев’ятої сесії Маловисківської міської ради 

сьомого скликання виноситься питання: 

 

1. Про погодження надання пропозицій щодо надання земельної ділянки у власність із 

земель державної власності громадянам Маловисківської міської ради 

 

 

2. Про не погодження  пропозицій щодо надання земельної ділянки у власність із земель 

державної власності громадянам Маловисківської міської ради 

 

 

3. Про не погодження  пропозицій щодо надання земельної ділянки у власність із земель 

державної власності громадянам Маловисківської міської ради 

 



Також вношу  пропозицію до порядку денного внести на розгляд міської ради 

питання, які пов’язані з реалізацією коштів державної субвенції на розвиток 

інфраструктури. 

1.Про затвердження проектних заявок; 

2.Про внесення змін до рішення від 21 грудня 2017 року «Про міський бюджет на 

2018 рік»;  

Відповідно до постанови  Кабінету Міністрів України від 16.03.2016 року №200 

«Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад»  проектні заявки міської 

ради,  

Капітальний ремонт  будівлі  дошкільного  навчального закладу   «Чебурашка»  

(утеплення  фасаду)  по  вул. Шевченка, 7б, м. Мала Виска Кіровоградської області.  

Капітальний ремонт дорожнього покриття  по  вулиці Київська, м. Мала Виска 

Кіровоградської області.  

 

5 червня 2018 року виконком міської ради отримав  погодження  спеціально 

утвореною комісією при Мінрегіонбуді (зачитує  витяг  з  Протоколу засідання комісії з 

розгляду поданих виконавчими комітетами міських, селищних, сільських рад об’єднаних 

територіальних  громад переліків проектів із проектними заявками на проекти, які можуть 

реалізовуватися за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 

на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад).  

  Після затвердження  проектних заявок  міською радою буде можливість 

невідкладно розпочати  їх реалізацію за рахунок коштів, які вже почали з травня  2018 

року надходити  з державного бюджету на рахунок міської ради. За вказаних обставин  

вважає за необхідне внести додатково на розгляд позачергової сесії міської ради дані 

питання та питання про прийняття коштів державної субвенції.  

 

Прошу проголосувати за такий порядок денний засідання 39-ї сесії міської  ради 

(поіменне голосування).  

                                                                                                                    ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ приймається. 

 

Шановні колеги! 

Нам необхідно затвердити РЕГЛАМЕНТ І ПОРЯДОК РОБОТИ 39-ї   сесії. 

На ваш розгляд пропонується наступний регламент і порядок роботи  сесії 

-для інформації з питання  порядку денного  – до 10 хв.;  

-для виступів та звернень до 10 хвилин, довідок та оголошень – до 3  хвилин в 

кінці роботи сесії.  

Роботу 39-ї сесії Маловисківської міської ради закінчити сьогодні, без перерви.  

Інші пропозиції є? Немає. 

Прошу проголосувати за запропонований регламент і порядок роботи сесії.  

(поіменне голосування)  

                                                                                                                    ЗА-16 

                                                                                            ПРОТИ-0 

                                                                              УТРИМАЛИСЬ-0 

Приймається.                                                      

Шановні колеги! 

Переходимо до розгляду питань порядку денного: 

Перед розглядом повідомляю, що надійшла заява від депутата Прилуцького 

Миколи Миколайовича про конфлікт інтересів.  



Доповідає з питання порядку денного начальник відділу земельних відносин Цибульський 

Ігор Анатолійович. 

 

Про погодження надання пропозицій щодо надання земельної ділянки у власність із земель 

державної власності громадянам Маловисківської міської ради 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                    ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Про не погодження  пропозицій щодо надання земельної ділянки у власність із земель 

державної власності громадянам Маловисківської міської ради 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

 

                                                                                                                    ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Про не погодження  пропозицій щодо надання земельної ділянки у власність із земель 

державної власності громадянам Маловисківської міської ради 

  

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                    ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

            Не голосував -1 (Прилуцький М.М.) 

 

Блок земельних питань закінчено. Продовжуємо розгляд питань згідно порядку денного. 

 

Про затвердження проектної заявки Капітальний ремонт  будівлі  дошкільного  

навчального закладу   «Чебурашка»  (утеплення  фасаду)  по  вул. Шевченка, 7б, м. Мала 

Виска Кіровоградської області. (додаток № 1 додається); 

Доповідає завідувач сектору соціально – економічного  розвитку, інвестицій та проектної 

діяльності Федоренко Галина Вікторівна. 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                        

ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Про затвердження проектної заявки Капітальний ремонт дорожнього покриття  по  вулиці 

Київська, м. Мала Виска Кіровоградської області. (додаток № 2 додається). 

 

Доповідає завідувач сектору соціально – економічного  розвитку, інвестицій та проектної 

діяльності Федоренко Галина Вікторівна.  



Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                           

ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

 

 

Про внесення змін до рішення від 21 грудня 2017 року «Про міський бюджет на 2018 рік»; 

 

Доповідає спеціаліст сектору фінансів відділу економіки та бухгалтерського обліку 

виконкому міської ради Стець Ірина Олексіївна.   

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                           

ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Шановні  депутати! 

Порядок денний тридцять дев’ятої  сесії вичерпано.  Питання розглянуті. Дякую усім за 

роботу. Отже, 39 – у  сесію міської ради сьомого скликання оголошую ЗАКРИТОЮ.  

(Звучить Державний Гімн України) 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                         Л.А.ПОСТОЛЮК 


