
 
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПРОТОКОЛ  

ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ 

27 позачергової СЕСІЇ МІСЬКОЇ РАДИ 8 СКЛИКАННЯ 
 

Дата проведення :  11 серпня  2022 року  

Початок засідання: 10.00. 

Місце проведення: сесійна зала міської ради, вул. Спортивна. 6. м. Мала Виска 

Головуючий – секретар ради Постолюк Леся Анатоліївна  

 

Постолюк Л.А.: Доброго дня, шановні депутати та усі присутні. У залі з 26 

депутатів міської ради присутні 17 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 позачергової двадцять 

сьомої сесії міської ради. Прошу проголосувати (поіменне голосування): 

 

ЗА-17 

ПРОТИ-0 

       УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Постолюк Л.А.: Позачергову двадцять сьому сесію Маловисківської міської ради 

восьмого скликання оголошую ВІДКРИТОЮ. 

 

(Звучить гімн України) 

Постолюк Л.А.: На пленарне засідання позачергової двадцять сьомої сесії міської ради 

запрошені розробники проектів рішень з числа працівників виконавчого комітету міської 

ради, структурних підрозділів та підпорядкованих комунальних підприємств, та 

територіальних відомств. 

Отже, на порядок денний позачергової двадцять сьомої сесії Маловисківської міської 

ради вносяться такі питання: 

 

1. Про затвердження акту приймання-передачі оборотних та необоротних активів з 

комунальної власності Маловисківської міської ради Маловисківської міської 

територіальної громади в комунальну власність Мар′янівської сільської ради 

Мар′янівської територіальної громади  

 

У кого є ще пропозиції щодо порядку денного?  

Постолюк Л.А.:   Прошу проголосувати за такий Порядок денний пленарного засідання 

позачергової 27 - ї сесії міської  ради (поіменне голосування).  

ЗА-18  

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                             УТРИМАЛИСЬ-0  

Постолюк Л.А.: ПОРЯДОК ДЕННИЙ приймається. Нам необхідно затвердити 

РЕГЛАМЕНТ І ПОРЯДОК РОБОТИ пленарного засідання позачергової   27-ї  сесії. 



На ваш розгляд пропонується наступний регламент і порядок роботи пленарного 

засідання : 

-для повідомлень та оголошень депутатів міської ради – до 20 хвилин 

-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 пленарного засідання позачергової 27-ї сесії Маловисківської міської ради 

закінчити сьогодні, без перерви.  Інші пропозиції є? Немає. 

 

Прошу проголосувати за запропонований регламент і порядок роботи пленарного 

засідання сесії  (поіменне голосування)  

ЗА-18  

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                             УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Постолюк Л.А.: Шановні колеги!  20 хвилин для повідомлень та оголошень депутатів 

міської ради. Прошу. Немає. Які будуть пропозиції? Перейти до розгляду питання порядку 

денного.  Переходимо до розгляду питань порядку денного: 

 

Про затвердження акту приймання-передачі оборотних та необоротних активів з 

комунальної власності Маловисківської міської ради Маловисківської міської 

територіальної громади в комунальну власність Мар′янівської сільської ради 

Мар′янівської територіальної громади  

 

Доповідає :  директор комунального некомерційного  підприємства 

«Маловисківський центр первинної медико -санітарноїдопомоги» 

Маловисківської міської ради Левченко Ольга Миколаївна   

(доповідає Левченко О.М.)  

 

Прошу проголосувати:  

ЗА-18  

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                             УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

Постолюк Л.А.: Порядок денний вичерпано. Є оголошення, пропозиції? Немає. 

Позачергову 27-ї сесію міської ради восьмого скликання оголошую ЗАКРИТОЮ.  

(Звучить Державний Гімн України) 

 

 

 

Секретар ради                                                                                              Леся ПОСТОЛЮК 

 

 

 


