
протокол
пленарного засiданпя 24 позачергово[

ceci[ Вiльногiрськоl MicbKoi Ради КамrянЪького району
Щнiпропетровсько[ областi VПI скликання

29 грудня2021 року
Загальний склад ради -

26 депутатiв
Було присутнiх -

14 депутатiв

Головував Василенко В.П. -
мiський голова

Початок пленарного засiдання
о 14.15 годинi
Мiсце проведення - в примiщеннi
залу засiдань виконавчого
KoMiTeTy Вiльногiрськоi MicbKoi
ради Щнiпропетровськоi областi
(II поверх)

На сесiю запрошенi:
- керiвники пiдприемств, установ, органiзацiй, заступники мiського голови,
нач€Lпьники вiддiлiв виконавчого KoMiTeTY Вiльногiрськоi MicbKoT Ради
Щнiпропетровськоi областi, представники змI.

ЗасiданН я 24 позачерговоi ceciT Вiльногiрськоi MicbKoi ради Кам'янського
району Щнiпропетровськот областi вiдкривае мiський голова Василенко В.п.

на пленарне засiдання 24 позачерговот cecii Вiльногiрськоi MicbkoT Радикам'янського району !нiпропетровськот областi прибуло 14 депутатiв.з поважних причин вiдсутнi |2 депутатiв: Архипова с.о,,Бобошко в.с., Головянко в.в., !авидов в.кэ., Зубаровський о.с.,
Кучеренко В.А., Мельник в.в., HoBiKoBa о.о., Повстенъ 

-ю.м., 
Середа I.0.,

Федоранич А.В., Федоренко В.П.

Василенко В.П. - мiський голова:
Надiйшла пропозицiя розпочати роботу пленарного засiдання24 позачерговоТ cecii Вiльногiрськоi MicbKoT Ради Камiянського районуlнiпропетровськоi областi.

В голосуваннi бере участь мiський голова.

Результати голосування :

за - 15

утрим€rлись - 0
проти - 0
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Результати
за

утрим€tлись
проти
не голосув€UIи
вiдсутнiх
Рiшення прийнято

Василенко В.П.
- Якi е зауваження, пропозицii, щодо питань порядку денного?
- Зауваження, пропозицii вiдсутнi.

Василенко В.П.
- Прошу голосувати за проект порядку денного та прийняти ЙОГО

цiлому, переходимо до голосування.

Результати голосування :

за - 15

утримzrпись - 0
проти - 0
не голосували - 0
вiдсутнiх - 12

Рiшення прийнято

,

не голосували - 0
вiдсутнiх - 12

Василенко В.П. - мiський голова:

Порядок денний
пленарного засiда ння 24 - о\ позачерговоi ceciT В iльногiрськоi MicbKoi Р аДп

Кам'янського району,Щнiпропетровськоi областi VIII скликання

1. Про надання дозволу управлiнню архiтектури, капiтального будiвництВа Та

житпово комун€tльного господарства Вiльногiрськоi MicbKoi РаДи

.Щнiпропетровськоi областi на передачу функцiй замовника на проектуваннrI Та

булiвництво (реконструкцiю) об'екта <<реконструкцiя внутрiшньоквартальноi
каналiзацiйноi мережi вiд буд. |6lI по вул. Молодiжна до камери гасiння в
м. Вiльногiрську,ЩнiпропетровськоТ областЬ>

,Щоповidае: Яфарова т.м. - начапьнлtк вiddiлу капimальноzо буdiвнuцmва управлiння
архimекmурu, капimальноzо буdiвнuцmва mа uсuплово-кол4унально?о zоспоdарсmва
Вiльноziрськоi MicbKoi раdu,Щнiпропеmровськоi обласmi

Василенко В.П.
- Переходимо до голосування за проект порядку денного та приЙняття

його за основу.

)

голосування:
-|4
_0
-0
_1

-|2

2



l
ч

r Василенко В.П.:,л
Затверджуеться регламент роботи cectl:

Щоповiдачам - 10 хвилин.
Спiвдоповiдачам - 5 хвилин.
Щля заключного слова - 4 хвилини.
Тим, хто виступае в обговореннi - 3 хвилини.
,Щля повторних виступiв (але не бiльше двох разiв з одного питання), за
процедурним рiшенням Ради - 2 хвилини.
.Щля виступiв запрошених осiб, заступникiв голови, керiвникiв структурних
пiдроздiлiв виконавчих органiв Ради, за процедурним рiшенням Ради, - до 3
хвилин.
,,Щля виступiв у <<Рiзному>> - 4 хвилини.
,Щля виступiв щодо кандидатур, процедури та з мотивiв голосування, запитань,
внесення пропозицiй i поправок- 2хвилини.

t Щля надання пояснень депутату, який вважас, що виступаючий або головуючий
' неправильно тлумачать його слова або дii - 2 хвилlини.

.Щля внесення депутатського запиту - 2 хвилини на кожен запит.

Щля внесення депутатського запитання - 2 хвилина.
Щля проголошення реплiки - 1 хвилина.

Роботу cecii opieHToBHo закiнчити о 1ý_r9!дд

Результати голосування:
за -15
утрим€tлись - 0
проти - 0
не голосували - 0
вiдсутнiх - |2

Рiшення прийнято

Василенко В.П. - мiський голова, переходимо до розгляду питання J& 1

порядку денного.

1. Про надання дозволу управлiнню архiтектури, капiтального будiвництва та
житлово комун€Lпьного господарства ВiльногiрськоТ мiськоi ради
tнiпропетровськоТ областi на передачу функцiй замовника на проектування та
будiвництво (реконструкцiю) об'екта <<Реконструкцiя внутрiшньоквартальноi
каналiзацiйноi мережi вiд буд. |6ll по вул. Молодiжна до камери гасiння в
м. Вiльногiрську !нiпропетровськоi областi>

ВИСТУПИ ЛИ: Василенко В.П., Штамбург О.М.

. Василенко В.П. - мiський голова, ставлю на голосування проект рiшенняl-
' прииняти за основу 1 в цlлому, переходимо до голосування.



Результати голосування за основу i в цiлому:
за -|4
утрим€Lпись - 1

проти - 0
не голосували - 0
вiдсутнiх - |2

Рiшення прийнято ЛЪ 695-24NIII

Пленарне засiда:ння 24 позачерговоi cecii Вiльногiрськоi MicbKoI ради
Кам'янського району Щнiпропетровськоi областi VIII скликання оголошусться
закритим.

Час закiнчення - 14.39 год.
Результати поiменного голосування депутатiв Вiльногiрськоi MicbKoT ради

Кам'янського району ЩнiпропетровськоТ областi VШ скликання
додаються (5 арк. в 1 прим.).

Головуючий: Володимир ВАСИЛЕНКО
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