
 
У К Р А Ї Н А 

Маловисківська міська рада 

Маловисківського району Кіровоградської області 

26200,  м. Мала  Виска, вул. Спортивна, 6.  Тел./факс (05258) 5-14-54 

ПРОТОКОЛ  

ВОСЬМОЇ  СЕСІЇ  МАЛОВИСКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  

сьомого скликання 

від 20 травня  2016 року    

 

Початок засідання:10.00.       

Засідання восьмої сесії міської ради відкриває та проводить голова 

Маловисківської міської ради Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади 

Гульдас Юрій Леонідович. 

Протокол засідання сесії веде спеціаліст – діловод Маловисківської міської ради 

Берегуленко Тамара Михайлівна. 

 

Гульдас Ю.Л.: Шановні депутати та запрошені! На пленарне засідання восьмої 

позачергової сесії міської ради з обраних 26 депутатів з’явилося 20 депутатів. Відсутні 6 

депутатів.  Які будуть пропозиції  щодо початку  роботи сесії ? (в н о с я т ь с я    п р о п о 

з и ц і ї  розпочати). 

        Надійшла пропозиція розпочати роботу пленарного засідання  сьомої сесії.  Прошу 

проголосувати : 

                                                                                                      ЗА-20 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Гульдас Ю.Л.: Восьму сесію Маловисківської міської ради сьомого скликання 

оголошую ВІДКРИТОЮ .  

(Звучить гімн України) 

 

Гульдас Ю.Л.: На пленарне засідання восьмої сесії міської ради запрошені: 

керівники комунальних підприємств  

керівники структурних підрозділів міської ради 

сільські старости 

члени Ради старійшин. 

 Отже, на порядок денний восьмої  сесії Маловисківської міської ради сьомого  

скликання  виносяться  питання: 

1. Про внесення змін до рішення від 24 грудня  2015 року №25 «Про міський 

бюджет  на 2016 рік». Доповідає заступник начальника фінансово – економічного відділу 

Похила Лариса Василівна 

2. Про внесення змін до Плану соціально – економічного розвитку 

Маловисківської міської ради на 2016 -2017 роки. Доповідає заступник начальника 

фінансово – економічного відділу Похила Лариса Василівна 

Інших пропозицій щодо порядку денного немає?  

Прошу проголосувати за такий порядок денний засідання 8-ї сесії міської  ради.                                                                                                       
 

 

ЗА-20 



                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ приймається. 

 

Гульдас Ю.Л.:  Шановні колеги! Нам необхідно затвердити РЕГЛАМЕНТ І ПОРЯДОК 

РОБОТИ  восьмої  сесії. 

На ваш розгляд пропонується наступний регламент і порядок роботи  сесії 

-для інформації Похила Ларисі Василівні з 1 та 2 питання – до 10 хв.;  

Для виступів та звернень до 10 хвилин, довідок та оголошень – до 3   хвилин в кінці 

роботи сесії.  

Роботу восьмої сесії Маловисківської міської ради закінчити сьогодні, без перерви.  

Інші пропозиції є? 

Немає. 

Прошу проголосувати за запропонований регламент і порядок  роботи сесії. 

Прошу підняти  руку: 

                                                                                                                                                                                                      

ЗА-20 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Приймається.                                                      

Шановні колеги! 

Перше питання порядку денного:  Про внесення змін до рішення від 24 грудня  

2015 року №25 «Про міський бюджет  на 2016 рік». 

Доповідає заступник начальника фінансово – економічного відділу Похила Лариса 

Василівна 

(Доповідає Похила Л.В.) 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                      ЗА-20 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. 

Друге питання порядку денного:  Про внесення змін до Плану соціально – 

економічного розвитку Маловисківської міської ради на 2016 -2017 роки. 
Доповідає заступник начальника фінансово – економічного відділу Похила Лариса 

Василівна 

(Доповідає Похила Л.В.) 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення.   

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                      ЗА-20 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Гульдас Ю.Л.: Шановні  депутати! Порядок денний восьмої позачергової сесії 

вичерпано. У кого є  зауваження щодо ведення та порядку роботи сесії?  Немає.   Отже, восьму 

позачергову сесію міської ради сьомого скликання оголошую ЗАКРИТОЮ. Дякую усім за 

роботу. 

(Звучить Державний Гімн України) 

 

Міський голова                                                                                                    Ю.Л.ГУЛЬДАС 


