
 
 

СМІЛЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

 

 

 П Р О Т О К О Л   № 49 

 

позачергової ХLІХ сесії міської ради VII скликання 

 

            31.07.2017                              м. Сміла  

     

   
            Головуючий: Федоренко В.А. – секретар міської ради 

 

Початок: 11-30 

                                                                                                         Закінчення: 15-30 

 

 

     1. Обрано депутатів до міської  ради                           -    36 

 

     2. Взяли участь у роботі сесії                             -    19 

         міської  ради       

                                                                         

     3. Відсутні депутати на                                                                               -     17 

         сесії  міської ради 

 

     4. Начальники управлінь, відділів, структурних підрозділів виконавчого комітету    

         міської ради, представники ЗМІ. 

 

 

(Списки додаються). 

 

 

Протокольно: Склад секретаріату ставиться на затвердження. Приймається 

одноголосно.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретаріат:  Нікітченко О.П., Стригун А.М., Собко В.І. 



Протокольно: Регламент роботи сесії пропонується: 

- виступаючим надавати до 3 хвилин 

- сесію провести без перерви 
- запити та звернення не оголошувати 

Ставиться на затвердження. Приймається одноголосно.    

 

 

Порядок денний: 

1. Про безоплатну передачу основних засобів (світильників)  на баланс 

комунального підприємства «ВодГео» 

2. Про безоплатну передачу транспортного засобу на баланс КП «Варта» 

3. Про припинення дії договорів позички транспортних засобів, укладених з СКП 

«Комунальник» 

4. Про списання багатоквартирних будинків з балансу СКП «Наш дім» та передачу 

їх в управління об’єднань співвласників багатоквартирних будинків 

5. Про затвердження Програми поворотної фінансової допомоги на безоплатній 

основі Смілянському комунальному підприємству «Смілатеплоенерго» на 2017 рік 

6. Про врегулювання заборгованості КП «Смілакомунтеплоенерго» за спожитий 

природний газ 

7. Про затвердження рішення виконавчого комітету від 31.07.2017 № 326 «Про 

уточнення міського бюджету на 2017 рік» 

8. Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2016 № 33-16/УІІ «Про 

міський бюджет на 2017 рік» 

 

Ставиться на затвердження. «За» - 18, «проти» - 0, «утримались» - 1. Не 

прийнято. 

 

Пропозиція депутатів «Про повернення до  затвердження до порядку денного» 

Ставиться на затвердження. «За» - 18, «проти» - 0, «утримались» - 1. Не 

прийнято. 

 

 

(було проведено обговорення, оголошено перерву в роботі сесії міської ради. Після 

перерви не було кворуму сесії (не з`явились депутат Баталін І.В., Бердецький В.Б., 

Лихолай В.О., Примак В.А.). В з'вязку з чим, секретар міської ради оголосив про 

закриття сесії). 

 

(дослівно у стенографічному звіті). 

 

 

 Секретар міської ради                                                                                В.А. Федоренко          


