
 

 
УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА  МІСЬКА РАДА 

МАЛОВИСКІВСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

від    02  червня  2020 року                                                                                           № 2307 

м. Мала  Виска 

 

Про внесення змін до рішення  сесії 

від 26 березня 2020 року № 2176 

Про  проведення в 2020 році конкурсу 

міні проектів місцевого розвитку 

«Майбутнє громади в наших руках» 

 

 

Відповідно до п.20 ст.3, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 

р. № 211 “Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 , міська рада  

 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни  до Положення    зокрема  в : 

 п. 5.2.   замінити    слова  не повинна перевищувати 75,0  тис.  грн.  на слова    слова:  не 

повинна перевищувати    150 000  грн;  100 000  грн.та  50 000  грн. 

 

 п.7.2  виключити слова  та в  паперовому ; 

п. 7.3.  виключити дод.4; 

 

п. 7.4  виключити слова Заявки приймаються з 10:00 01 квітня до 16:00  04 травня 2020 року. 

,  та додати   слова Заявки  приймаються з наступного  робочого дня після прийняття  даного 

рішення  протягом 20 календарних днів; . 

 

 п.8.4  викласти в новій редакції :   Автори відібраних  проектів  надають презентації своїх 

проектів в електронному вигляді на електронну адресу   адміністратора конкурсу.  Метою 

публічної презентації  є ознайомлення мешканців громади, які виявили цікавість до 

конкурсних проектних заявок  з   представлених проектних пропозицій.  Презентація   

поданих  на  конкурс проектів буде  проводитися на офіційному сайті Маловисківської 

міської ради та на інформаційному екрані .  Також автори проектів  самостійно  можуть  

проводити  презентацію своїх проектів на  сторінках у соціальних мережах. 

П 9. Організація голосування викласти в новій редакції  
           9.1.Перелік проектів відібраних до голосування публікується в черговому номері 

бюлетня «Міські Вісті».  

           9.2.Кожен учасник голосування має право  обрати з числа запропонованих Проектів 

максимальну кількість приорітетних  - 2 (два) Проекти. 

           9.3. Організаційний комітет визначає перелік офіційних пунктів 



голосування, форму бюлетеня та процедуру підрахунку. 

           9.4 З метою  організації голосування паралельно і в   електронному вигляді  

забезпечити  технічні   можливості  для проведення  електронного  голосування в рубриці  

«Громадський бюджет »  на офіційному  сайті міської ради. 

 

9.5..Переможців проектних заявок визначає Організаційний комітет за результатами 

громадського голосування, про що складається Протокол. Про дату та місце засідання 

Огранізаційного комітету повідомляється Організаторами за три дні до проведення на 

офіційному сайті Маловискіської міської ради.  

9.6. Відповідна інформація та сформований рейтинговий список проектних 

пропозицій буде представлено на офіційному веб-сайті Маловисківської міської ради, 

на інформаційному екрані  Маловисківської  громади та в бюлетні «Міські вісті» 

9.7.Перелік Проектів переможців затверджується  рішенням Маловисківської міської 

ради. 

3. Додаток  № 5 вважати додатком № 4, додаток 6  викласти в новій редакції та  

вважати  додатком № 5 (додається) 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів міської ради Бакалінського О.М. та на постійні комісії 

з питань планування, фінансів, бюджету та соціально – економічного розвитку (голова 

Прилуцький М.М.) та житлово-комунального господарства та комунальної власності 

(Бровченко О.Д.). 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                                       Ю.Л.ГУЛЬДАС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                 Додаток № 5 

                                                                                                 до рішення Маловисківської  

                                                                                                 міської ради 

                                                                                                 від  02  червня 2020 року № 2307 

 

КАЛЕНДАРНИЙ   П Л А Н 

проведення  Конкурсу міні-проектів 

«МАЙБУТНЄ ГРОМАДИ У НАШИХ РУКАХ»   У  2020 РОЦІ 

№ 

з/п 

 

Процес 

 

Часові  рамки 

 

Примітка 

1 Проведення  інформаційної  

компанії, оголошення конкурсу. 

З  наступного робочого дня 

після дати   оприлюднення  

рішення - до закінчення 

реалізації проектів 

Протягом 2020 

року  

2 Прийом проектних пропозицій З  наступного робочого дня 

після дати   оприлюднення   

рішення 

протягом 15 

календарних 

днів 

3 Аналіз Проектів, підготовка до 

передачі на розгляд Організаційному 

комітету 

2 робочі дні після кінцевої 

дати прийому проектних 

пропозицій 

2 робочі дні 

4 Проведення засідання 

Організаційного комітету щодо 

затвердження переліку  проектів,  

допущених до голосування та його 

оприлюднення на офіційному сайті 

міської ради  

 1 робочий день 1  робочий день 

5 Період публічної презентації  та 

підготовки до процесу голосування 

 З наступного робочого дня 

після дати засідання 

організаційного комітету 

протягом 4 календарних днів 

  4 календарних  

дні 

6 Проведення  голосування   З наступного робочого дня 

після завершення публічної 

презентації проектів протягом 

6 робочих днів  

6 робочих   

днів 

7 Підрахунок голосів, визначення  

рейтингу проектів на засіданні 

Організаційного комітету, 

оприлюднення результатів 

голосування  

Наступного робочого дня 

після дати завершення 

голосування 

 1 робочий день 

8 Затвердження Проектів - переможців 

на пленарному засіданні  міської 

ради – прийняття рішення міської 

ради  

Дата чергового засідання сесії 

міської ради після дати 

оприлюднення результатів 

голосування 

 1 робочий день 

9 Підготовка та подання  інформації до 

відділу фінансів та бухгалтерського 

обліку Маловисківської міської ради, 

щодо переліку Проектів-переможців.  

 Протягом 1 

робочих днів з 

дати 

оприлюднення 

рішення  

10 Реалізація проектів Протягом 2020 року. Постійно 

протягом 2020 

року  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


