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Маловисківська міська рада 

Маловисківського району  Кіровоградської області 

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

 

ПРОТОКОЛ  

першого засідання  

ПЕРШОЇ СЕСІЇ  МАЛОВИСКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  

від 20 листопада 2015 року    

 

Початок засідання:10.00.    

 

Засідання першої сесії відкриває голова Маловисківської міської територіальної 

виборчої комісії Демчак Василь Микитович.  

Протокол засідання сесії веде спеціаліст – діловод Маловисківської міської ради 

Берегуленко Тамара Михайлівна. 

Демчак В.М.: Шановний міський голова, шановні депутати Маловисківської 

міської ради, запрошені! На першу сесію Маловисківської міської ради сьомого скликання 

запрошені новообраний міський голова Гульдас Юрій Леонідович та депутати міської 

ради, обрані, за результатами виборів  2015 року у відповідності до чинного законодавства 

України.  

На засіданні міської ради присутні міський голова та депутати міської ради. З 

обраних 26 депутатів Маловисківської міської ради з’явились 25 депутатів. 

Які будуть пропозиції у присутніх  щодо початку роботи сесії ? 

(вноситься пропозиція розпочати роботу сесії міської ради). 

Демчак В.М.: Надійшла пропозиція розпочати роботу першої сесії. Прошу 

проголосувати.  

ЗА-25 

ПРОТИ-0 

УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Демчак В.М.: Відповідно до ч. 2 ст. 46 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» оголошую першу сесію Маловисківської міської ради 

Маловисківської міської територіальної громади сьомого скликання відкритою. 

 

(Звучить Державний Гімн України) 

 

Демчак В.М.: Шановні присутні, відповідно до Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», на засіданні першої сесії сьомого скликання інформую 

присутніх про підсумки виборів депутатів міської ради Маловисківської об’єднаної 

територіальної громади та міського голови Маловисківської об’єднаної територіальної 

громади, та визнання їх повноважень. 

(зачитує рішення Маловисківської міської територіальної виборчої комісії) 

Відповідно до п 1 ст. 42, п. 2 ст. 46 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні” пропоную прийняти інформацію голови міської територіальної виборчої комісії 

про підсумки виборів депутатів Маловисківської міської ради VІІ скликання і 

Маловисківського міського голови та визнати повноваження новообраного міського 



голови Гульдаса Юрія Леонідовича та депутатів Маловисківської міської ради. Прошу 

проголосувати за дане рішення: 

ЗА-25 

ПРОТИ-0 

УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Демчак В. М.: Після визнання повноважень депутатів міської ради нового 

скликання та новообраного міського голови передаю головування на першій сесії міської 

ради сьомого скликання міському голові Юрію Леонідовичу Гульдасу. Вітаю Вас, Юрію 

Леонідовичу, з обранням на високу посаду та передаю слово для привітаття від громади 

Мазур Олені Миколаївні, голові громадської організації «Народна рада» та Паліївському 

сільському голові Шамкій Людмилі Валеріївні. 

 

Мазур О.М.: Шановний Юрію Леонідовичу, шановні депутати. Вітаю Вас з 

обранням міським головою та депутатами міської ради. За останні роки склалися гарні 

традиції співпраці місцевої влади та громади. Тож висловлю сподівання, що Ви, Юрію 

Леонідовичу, та Ваша команда, яка, надіюсь не зміниться, бо отримає підтримку від 

депутатів міської ради, і вони оберуть та затвердять на посади посадових осіб тих, хто 

зарекомендував вже себе в роботі з позитивної сторони, продовжите розпочату роботу. 

Немало корисних для громади справ нами було зроблено, але ще більше роботи у нас 

попереду. Тому хотілося б, щоб депутаський корпус також активно включився у спільну 

роботу на користь наших людей. Дякую за увагу. Слава Україні! 

 

Шамка Л.В.: Шановний Юрію Леонідовичу, шановні присутні. Від імені 

мешканців територій, які об’єдналися з Маловисківською міською територіальною 

громадою, хочу виразити сподівання, що наше об’єднання громад – Первомайської, 

Паліївської та Олександрівської сільських з Маловисківською міською матиме 

позитивний результат. Процес децентралізації влади в Україні – це незворотне явище.  

Але результатом цього процесу має  стати  відчутне покращення життя людей та якісний 

рівень надання мешканцям наших територій адміністративних послуг. Тому, шановні, ми 

маємо усі разом працювати так, щоб наші люди не розчарувалися у своїх обранцях. Наші 

люди гідні того, щоб ми приклали усіх зусиль та створили для них умови життя, які 

відповідають європейським стандартам.   

 

Гульдас Ю.Л.: Шановні присутні, дякую за поздоровлення. У свою чергу вітаю 

новообраних депутатів міської ради. Сподіваюсь, що наша спільна робота у цьому 

скликанні буде не менш результативною, ніж у попередньому.  

У нас з Вами тепер нова громада, яка об’єднала чотири території – Маловисківську, 

Олександрівську, Паліївську та Первомайську ради. Сьогодення ставить перед нами, 

місцевою владою, першочергове завдання – створити належні умови для життя людей, 

щоб вони у короткі терміни відчули вже суттєве покращення.  

Влада, якою наділили нас люди, віддавши на виборах за нас свій голос, це велика 

відповідальність, яку ми взяли на себе. Сподіваюся, що ми не розчаруємо своїх виборців і 

наша спільна робота дасть позитивний для громади результат.  

При цьому заявляю, що  з метою запобігання конфлікту інтересів під час 

виконання функцій місцевого самоврядування посадових осіб місцевого самоврядування - 

мною, як міським  головою,  та депутатами міської ради сьомого скликання, відповідно до 

Закону України «Про запобігання корупції»,  повідомляємо про наявність у нас 

потенційного конфлікту інтересів при виконанні службових чи представницьких 

обов’язків та повноважень, які можуть вплинути на об’єктивність чи неупекре6дженість 

прийняття мною та депутатами міської ради  рішень під час пленарних засідань міської 



ради або на вчинення чи не вчинення нами дій під час виконання своїх повноважень, а 

саме:  

- при підготовці і прийнятті рішень про розподіл бюджетних коштів, квот, 

земельних ділянок тощо; 

- продаж та використання комунального  майна, 

- укладення договорів оренди на земельні ділянки, що перебувають у комунальній 

власності, підготовка  та прийняття  рішень про ставки податку та оренди за користування 

земельними  ділянками  на території міської ради. 

У разі згоди, прошу депутатів особисто заявити, про те що вони мають аналогічний 

потенційний конфлікт інтересів: 

(депутати по черзі  особисто оголошують про потенційний конфлікт інтересів при 

виконанні своїх обов’язків, як депутатів місцевої ради, в т.ч. при прийнятті рішень ради). 

Список депутатів міської ради, які заявили про потенційний конфлікт інтересів :  

1. Артишко Валерій Володимирович 

2. Бакалінський Олександ Михайлович 

3. Бровченко Олександр Дмитрович 

4. Васильченко Володимир Миколайович 

5. Гульдас Сергій Юрійович 

6. Діордіца Володимир Анатолійович 

7. Довгопола Олена Григорівна 

8. Дорохтей Олексій Вікторович 

9. Жигалов Тарас Миколайович 

10. Кирстя Олексій Леонідович 

11. Лахтай Микола Миколайович 

12. Лисенко Володимир Павлович 

13. Макарицька Наталія Михайлівна 

14. Нетреба Олександр Миколайович 

15. Ніколенко Микола Васильович 

16. Ніколенко Олександр Васильович 

17. Плахута Олександр Вікторович 

18. Постолюк Леся Анатоліївна 

19. Прилуцький Микола Миколайович 

20. Разілевич Роман Анатолійович 

21. Рула Сергій Анатолійович 

22. Селянко Валентин Павлович 

23. Стець Віталій Володимирович 

24. Таран Людмила Василівна 

25. Таран Руслан Петрович 

26. Хомич Олена Вікторівна 

 

Гульдас Ю.Л. : Приступимо тепер  до розгляду питань порядку денного.  

На порядок денний 1-ї сесії сьомого скликання Маловисківської міської ради 

Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади  внесено такі питання:  

 

1. Про затвердження Лічильної комісії 

Інформація міського голови Гульдаса Ю.Л. 

 

2. Про обрання секретаря міської ради  

Інформація міського голови Гульдаса Ю.Л. 

 

3. Про затвердження заступників міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів влади  та керуючого справами громади  



Інформація міського голови Гульдаса Ю.Л. 

 

4. Про затвердження положення про старост Маловисківської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Інформація спеціаліста – юриста міської ради Линник Л.І. 

 

5. Про покладання виконання обовязків старост Маловисківської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Інформація спеціаліста – юриста міської ради Линник Л.І. 

 

6. Про встановлення надбавок, надання матеріальної допомоги та преміювання 

Маловисківському міському голові об’єднаної територіальної громади 

Інформація спеціаліста-економіста міської ради Стець І.О. 

 

7. Про встановлення надбавок, надання матеріальної допомоги та преміювання до 

посадових окладів заступникам міського голови, керуючому справами громади 

та старостам об’єднаних громад 
Інформація спеціаліста-економіста міської ради Стець І.О. 

 

8. Про затвердження регламенту Маловисківської міської об’єднаної територіальної 

громади  

Інформація заступника міського голови  Постолюк Л.А. 

 

9. Про затвердження Положення про постійні комісії ради Маловисківської міської 

об’єднаної територіальної громади, їх особовий склад  
Інформація заступника міського голови  Постолюк Л.А. 

 

10. Про затвердження положення про виконавчий комітет Маловисківської міської 

ради Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади 

Інформація заступника міського голови  Постолюк Л.А. 

 

11. Про перейменування вулиць, провулків та населених пунктів на території міської 

ради, які мають  ознаки тоталітарного режиму  

Інформація заступника міського голови  Постолюк Л.А. 

 

Інші пропозиції щодо питань порядку денного є ?  

 

Шановні колеги!  Прошу  проголосувати  за такий порядок денний: 

 

ЗА-26 

ПРОТИ-0 

УТРИМАЛИСЬ-0 

- 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ   приймається. 

Шановні колеги! Нам необхідно затвердити РЕГЛАМЕНТ І ПОРЯДОК 

РОБОТИ  першої  сесії сьомого скликання. 

На ваш розгляд пропонується наступний регламент і порядок роботи сесії : 

- для інформації  Гульдасу Юрію Леонідовичу з 1,2,3 - до 10 хв. з кожного питання; 

- для інформації Линник Людмилі Іванівні з 4,5  питання – до 10 хв.з кожного; 

- для інформації Стець Ірині Олексіївні з 6,7 питання - до 10 хв. з кожного питання;  

- для інформації Постолюк Лесі Анатоліївні - до 10 хвилин з кожного питання. 

-для інформації депутату Жигалову Т.М. з 11 питання – до 10 хвилин. 



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

роботи сесії.  

Роботу першої сесії Маловисківської міської ради сьогодні не закінчувати, а 

продовжити працювати після перерви. Дату проведення наступного засідання першої сесії 

обговорити у робочому порядку.  

Інші пропозиції є? Немає. 

Прошу проголосувати за запропонований регламент і порядок роботи сесії. Прошу 

підняти руку: 

ЗА-26 

ПРОТИ-0 

УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Приймається. Переходимо до розгляду  першого   питання порядку денного «Про 

затвердження Лічильної комісії».  Для обрання секретаря ради, що передбачено 

таємним голосуванням, нам необхідно обрати Лічильну комісію. Прошу внести пропозиції 

щодо кількості членів Лічильної комісії та її персональний склад.  

Депутат Бакалінський О.М.: Пропоную Лічильну комісію створити у кількості    

3-х осіб.  

Депутат Лисенко В.П.: Пропоную кандидатуру  Стеця В.В. 

Депутат Гульдас С.Ю.: Пропоную кандидатуру  Разілевича Р.А. 

Депутат Хомич О.В.: Пропоную кандидатуру  Макарицької Н.М.  

Гульдас Ю.Л.: Шановні депутати! Пропоную визначитись шляхом голосування. 

Хто за пропозицію, щоб утворити Лічильну комісію у складі 3-х осіб. Прошу 

проголосувати :                                                                       

ЗА-22 

ПРОТИ-0 

УТРИМАЛИСЬ-4 

 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. Тепер голосуємо за персональний склад 

Лічильної комісії у складі  депутатів Макарицької Наталії Михайлівни, Стеця Віталія 

Володимировича та Разілевича Романа Анатолійовича.  Нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу проголосувати :                                                                       

 

ЗА-22 

ПРОТИ-0 

УТРИМАЛИСЬ-4 

 

 Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. Прошу Лічильну комісію приступити до 

роботи - обрати голову і секретаря та підготувати бюлетені для таємного голосування для 

обрання секретаря Маловисківської міської ради. 

(комісія видаляється для підготовки проведення процедури обрання секретаря міської 

ради). 

Гульдас Ю.Л.: Переходимо до розгляду другого питання порядку денного «Про 

обрання секретаря міської ради».  
На посаду секретаря ради пропоную обрати депутата Постолюк Лесю Анатоліївну. 

Леся Анатоліївна з лютого 2011 року до цього часу працює на посаді заступника міського 

голови. Робота секретаря для Постолюк Л.А. знайома, так як після мобілізації секретаря 

ради Ткаченка Олександра Анатолійовича у 2014 році березні місяці Постолюк Л.А. 

виконувала в повному обсязі його обов’язки. Прошу підтримати її кандидатуру. Надаємо 

слово представникам Лічильної комісії. 



Депутат Макарицька Н.М.: Шановні присутні, згідно протоколу Лічильної 

комісії Маловисківської міської ради 7 скликання №1 головою Лічильної комісії обрано 

Макакрицьку Наталію Михайлівну, секретарем комісії - Стеця Віталія Володимировича.  

Протокол №2 Лічильної комісії засвідчує, що для проведення таємного голосування за 

обрання секретарем міської ради Постолюк Л.А. виготовлено 26 бюлетенів – 25 - для 

голосування присутніх у залі депутатів, 1 - для голосування міського голови. Скринька 

для голосування знаходиться у залі. Місце для голосування відведено – це кабінет 

заступника міського голови Бакалінського О.М. Прошу отримати бюлетень для 

голосування та покинути зал для заповнення бюлетеня.    

Депутат Постолюк Л.А.: В зв’язку з тим, що на голосування ставиться питання про 

обрання секретаря ради висунута  моя кандидатура,  повідомляю про конфлікт інтересів та 

від голосування утримуюся. Прошу лічильну комісію погасити мій бюлетень, як 

невикористаний. 

Депутат Макарицька Н.М.: Заява депутата Постолюк Л.А. прийнята до уваги, її 

бюлетень вважаємо недійсним.  

(Процедура голосування депутатів, скривання скриньки та підрахунку голосів 

проводиться у сесійному залі членами лічильної комісії) 

Депутат Макарицька Н.М.: Шановні депутати. Протокол №3 Лічильної комісії 

засвідчує наступне. У таємному голосуванні за обрання на посаду секретарем міської ради 

Постолюк Л.А. прийняло участь 25 осіб. Постолюк Л.А. від голосування утрималася.  

Бюлетенів з голосування – 26 (з них 1 - погашений).  

Результати голосування: 

«за» - 15 голосів 

«проти» - 10 голосів 

1 бюлетень комісія вважає не використаними, так як бюлетень, який отримала 

Постолюк Л.А. був погашений секретарем комісії.  

Прошу затвердити Протокол №3 Лічильної комісії.  

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу проголосувати:                                                                     

ЗА-25 

ПРОТИ-0 

УТРИМАЛИСЬ-1 

 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається.  Більшістю голосів Постолюк Л.А. обрана 

секретарем Маловисківської міської ради.  

Переходимо до розгляду третього питання порядку денного «Про затвердження 

заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради та 

керуючого справами громади».  
Шановні депутати, прошу відповідально віднестися до голосування з даного 

питання. Законодавством України передбачено, що заступники міського голови та 

керуючий справами виконавчого комітету затверджується депутатами на пленарному 

засіданні. Але працювати із заступниками мені, міському голові. Тому прошу підтримати 

внесені мною кандидатури. 

На посаду першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради пропоную затвердити Бакалінського Олександра Михайловича. Прошу 

підтримати та проголосувати за кандидатуру Олександра Михайловича на посаду першого 

заступника – він має відповідний досвід, знання та бажання працювати. Депутат 

Бакалінський О.М. подав до сесії міської ради заяву про конфлікт інтересів, де зазначив, 

що від голосування утримується. 

 

Депутат Бакалінський О.М.:Заявляю про конфлікт інтересів. В зв’язку з тим, що 

мою кандидатуру внесено на розгляд ради на затвердження на посаду заступника міського 



голови від голосування з даного питання утримуюся. Також повідомляю, що участі у 

підготовці даного проекту рішення участі не приймав.   

Гульдас Ю.Л.:Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. Прошу 

проголосувати :                                                                       

ЗА-14 

ПРОТИ-11 

УТРИМАЛИСЬ-1 

 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. На посаду заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради пропоную затвердити Жовтило Аллу 

Василівну. Прошу підтримати шановних депутатів кандидатуру Алли Василівни на 

посаду заступника міського голови. Нам необхідно прийняти рішення. Прошу 

проголосувати:                                                                       

 

ЗА-16 

ПРОТИ-10 

УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. На посаду керуючого справами виконавчого 

комітету міської ради пропоную затвердити Линник Людмилу Іванівну. Прошу 

підтроимати кандидатуру Линник Людмили Іванівни на посаду керуючого справами. Нам 

необхідно прийняти рішення. Прошу проголосувати :                                                                       

ЗА-15 

ПРОТИ-11 

УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. Дякую депутатам за підтримку кандидатур 

на посади посадових осіб. Надіюся, що ми своєю спільною працею виправдаємо виявлену 

Вами довіру. Переходимо до розгляду четвертого питання порядку денного «Про 

затвердження положення про старост Маловисківської міської об’єднаної 

територіальної громади». Доповідає спеціаліст – юрист Линник Л.І., а тепер 

новозатверджений керуючий справами виконавчого комітету міської ради. Прошу, 

Людмило Іванівно. 

(Линник Л.І. доповідає). 

Депутат Бровченко О.Д.: Шановні депутати, в зв’язку з тим, що для 

ознайомлення з документами було обмаль часу, думаю, що більшість з депутатів не 

встигли ознайомитися з проектами більшості рішень. Тому пропоную прийняти рішення 

за основу. А на наступній сесії після вивичення проекту документі, прийняти вцілому.  

Гульдас Ю.Л.: Шановні депутати. Повноваження сільських голів згідно чинного 

законодавства закінчуються сьогодні, у день скликання першої сесії. Завтра виконуючим 

обо’язки старост необхідно приступитии до виконання посадових обо’язків, які не 

затверджені. Прошу підтримати та проголосувати за проект Положення про старост для 

того, щоб посадові особи могли виконувати свої обов’язки. У разі необхідності 

проведення змін вони будуть проведені у робочому порядку. 

Депутат Прилуцький М.М.: Пропоную затвердити проект вцілому. У разі 

потреби ми зможемо розглянути дане питання та внести зміни у встановленому порядку. 

Депутат Ніколенко М.В.: Пропоную внести на розгляд проекту Положення  за 

основу та відкласти до наступної сесії.   

Гульдас Ю.Л.: Рішення сесії, шановні депутати, прийняте вцілому не дає права 

для його використання у роботі. Тому ще раз звертаюся до вас, шановні депутати, з 

проханням підтримати даний проект рішення. Прошу  проголосувати :                                                                       

 

ЗА-25 



ПРОТИ-0 

УТРИМАЛИСЬ-1 

 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. Переходимо до розгляду п’ятого питання 

порядку денного «Про покладання виконання обовязків старост об’єднаної 

територіальної громади». Доповідає спеціаліст – юрист Линник Л.І. 

(Линник Л.І. доповідає). 

 

Гульдас Ю.Л.: Нам необхідно прийняти рішення. Прошу  проголосувати :                                                                       

 

ЗА-26 

ПРОТИ-0 
Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. Переходимо до розгляду шостого питання порядку 

денного «Про встановлення надбавок, надання матеріальної допомоги та преміювання 

Маловисківського міського голови об’єднаної територіальної громади». До доповіді 

запрошується Стець Ірина Олексіївна, спеціаліст – економіст міської ради. Перед доповіддю 

спеціаліста зазначу, що питання про встановлення мені, як міському голові, надбавок, надання 

матеріальної допомоги та преміювання, підпадає під категорію питань, участь у прийнятті яких 

відповідно до чинного антикорупційного законодавства, зокрема Закону України «Про 

запобігання корупції» підпадає під конфлікт інтересів. За вказаних обставин від голосування з 

даного питання я утримуюся, про що прошу зазначити у протоколі пленарного засідання. Проект 

рішення був підготовлений фінансово- економічним відділом міської ради, відповідальною за його 

підготовку є Стець І.О., тобто у підготовці проекту рішення я участі не приймав. Головування  

передаю новообраному секретарю ради Постолюк Л.А.   

Депутат Гульдас С.Ю.: Заявляю про конфлікт інтересів, оскільки я близька особа 

міському голові Гульдасу Юрію Леонідовичу, від голосування також утримуюся.  

(Доповідає Стець І.О.). 
Постолюк Л.А.: Шановні депутати. Доповідає Стець Ірина Олексіївна, спеціаліст – 

економіст міської ради.  Отже, прошу, Ірино Олексіївно, до доповіді. 

(Доповідає Стець І.О.) 

Постолюк Л.А.:  Шановні депутати! Нам необхідно прийняти рішення. Прошу  

проголосувати : 

ЗА-17 

ПРОТИ-8 

УТРИМАЛИСЬ-1 

Постолюк Л.А.:  Рішення приймається. Передаю головування Гульдасу Ю.Л., 

міському голові. 

Гульдас Ю.Л.:  Шановні депутати! Нам необхідно прийняти рішення. Прошу  

проголосувати : 

ЗА-16 

ПРОТИ-8 

УТРИМАЛИСЬ-2 

 

Гульдас Ю.Л.:  Рішення приймається.  Переходимо до розгляду сьомого питання 

порядку денного «Про встановлення надбавок, надання матеріальної допомоги та 

преміювання до посадових окладів заступникам міського голови, керуючому 

справами громади та старостам об’єднаних громад». До доповіді запрошується Стець 

Ірина Олексіївна, спеціаліст – економіст міської ради. 

Депутат Постолюк Л.А.: Прошу слова, шановний головуючий. Шановні присутні, 

питання про встановлення надбавок, надання матеріальної допомоги та преміювання та 

преміювання до посадових окладів заступникам міського голови, керуючому справами 

громади та старостам об’єднаних громад, підпадає під конфлікт інтересів, оскільки в 

проекті рішення зазначений також секретар ради. За вказаних обставин від голосування з 

даного питання я утримуюся, про що прошу зазначити у протоколі пленарного засідання. 



У підготовці проекту даного рішення участі я не приймала. Заяву про потенційний 

конфлікт інтересів та про утримання від голосування за дане питання у разі обрання 

секретарем ради я подала за день до пленарного засідання. 

Бакалінський О.М.: Прошу також слова, шановний головуючий. На сьогоднішній 

день я є депутатом міської ради. Але рада попереднім рішенням затвердила мене на посаді 

першого заступника міського голови, до виконання обов’язків якого я приступлю в 

найближчий час після складання повноважень депутата.  

В зв’язку з цим, як і Леся Анатоліївна, повідомляю про конфлікт інтересів, тому від 

участі  у голосуванні з даного питання утримуюся. У підготовці проекту даного рішення 

участі я також не приймав. Заяву про можливий конфлікт інтересів подав на сесію міської 

ради за день до пленарного засідання. 

Гульдас Ю.Л.: Приймається до уваги заяви депутатів Постолюк Л.А. та 

Бакалінського О.М., які попередніми рішеннями обрані та затверджені на посади органу 

місцевого самоврядування. Вони утримуються від голосування, так як визначають це 

конфліктом інтересів. Тож, надаємо слово доповідачу. 

(Доповідає Стець І.О.) 

Гульдас Ю.Л.: Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. Прошу 

проголосувати :                                                                       

ЗА-17 

ПРОТИ-5 

УТРИМАЛИСЬ-4 

 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. Переходимо до розгляду  восьмого  питання 

порядку денного «Про затвердження Регламенту Маловисківської міської ради 

Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади». Доповідає Постолюк 

Леся Анатоліївна. 

(Постолюк Л.А. доповідає) 

Депутат Бровченко О.Д.: Шановні депутати, повторюю ще раз, що в зв’язку з 

тим, що для ознайомлення з документами було обмаль часу, ми не встигли ознайомитися з 

проектами більшості рішень, в т.ч. з проекту рішення про Регламент. Тому пропоную 

прийняти рішення за основу. А на наступній сесії після вивичення проекту документі, 

прийняти вцілому.  

Депутат Прилуцький М.М.: Для того, щоб працівники та посадові особи міської 

ради могли працювати, пропоную прийняти рішення за основу та вцілому. У разі потреби 

можна буде внести зміни.   

Гульдас Ю.Л.: Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. Прошу 

проголосувати за прийняття проекту рішення за основу та вцілому :                                                                       

ЗА-12 

ПРОТИ-13 

УТРИМАЛИСЬ-1 

Гульдас Ю.Л.: Рішення не приймається.  

Депутат Ніколенко М.В.: Пропоную прийняти рішення про затвердження 

Регламету міської ради за основу, допрацювати та затвердити на наступній сесії. 

Гульдас Ю.Л.: Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. Прошу 

проголосувати:                                                                       

ЗА- 16 

ПРОТИ-4 

УТРИМАЛИСЬ-6 

 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. Проект рішення «Про затвердження 

Регламенту Маловисківської міської ради Маловисківської міської об’єднаної 

територіальної громади» приймається за основу. Переходимо до розгляду дев’ятого 



питання порядку денного «Про затвердження Положення про постійні комісії 

Маловисківської міської ради об’єднаної територіальної громади, їх особовий 

склад». Доповідає Постолюк Леся Анатоліївна. 

(Постолюк Л.А. доповідає) 

Депутат Ніколенко М.В.: Прошу внести зміни до запропонованого складу комісій. 

(надає президії пропозиції в письмовому вигляді). 

Гульдас Ю.Л.: Шановні депутати, ознайомившись з пропозиціями з Вашого 

дозволу хочу оголосити склад комісій, запропонований депутатом Ніколенком М.В. 

Розбіжності у нас тільки в одній комісії – з питань планування, фінансів, бюджету та 

соціально – економічного розвитку. Розбіжність у нас по одній кандидатурі – я пропоную 

включити до складу вказаної комісії Прилуцького Миколу Миколайовича, а Ніколенко 

Микола Васильович – Бровченка Олександра Дмитровича. Тому пропоную проголосувати 

та затвердити спочатку комісії, де у нас співпадають пропозиції, а потім по тій комісії, де 

є розбіжності. Прошу голосувати за затвердження складу постійних комісій міської ради 

За Постійну комісію з питань прав людини, законності, депутатської діяльності і етики у у 

такому складі   

1. Ніколенко Олександр Васильович 

2. Рула Сергій Анатолійович 

3. Лахтай Микола Миколайович  

 

Гульдас Ю.Л.: Нам необхідно прийняти рішення. Прошу  проголосувати :                                                                       

ЗА-26 

ПРОТИ-0 

УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Затверджено склад комісії одноголосно. Прошу затвердити  Постійну комісію з 

питань промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг у такому 

складі:   

 

1. Селянко Валентин Павлович 

2. Нетреба Олександр Миколайович 

3. Васильченко Володимир Миколайович 

 

 

Гульдас Ю.Л.: Нам необхідно прийняти рішення. Прошу  проголосувати :                                                                       

ЗА-26 

ПРОТИ-0 

УТРИМАЛИСЬ-0 

Затверджено склад комісії одноголосно. 

За Постійну комісію з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та 

охорони природи у такому складі   

1. Кирстя Олексій Леонідович 

2. Разілевич Роман Анатолійович 

3. Ніколенко Микола Васильович 

4. Діордіца Володимир Анатолійович 

5. Лисенко Володимир Павлович 

 

Гульдас Ю.Л.: Нам необхідно прийняти рішення. Прошу проголосувати :                                                                       

 

ЗА-26 

ПРОТИ-0 

УТРИМАЛИСЬ-0 



Гульдас Ю.Л.: Затверджено склад комісії одноголосно. 

За Постійну комісію з питань освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту у 

такому складі   

1. Хомич ОленаВікторівна  

2. Бакалінський Олександр Михайлович 

3.  Артишко Валерій Володимирович 

 

Гульдас Ю.Л.: Нам необхідно прийняти рішення. Прошу  проголосувати :                                                                       

 

ЗА-26 

ПРОТИ-0 

УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Затверджено склад комісії одноголосно. 

За Постійну комісію з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення у 

такому складі   

1. Таран Людмила Василівна  

2. Довгопола Олена Григорівна 

3. Жигалов Тарас Миколайович 

 

Гульдас Ю.Л.: Нам необхідно прийняти рішення. Прошу  проголосувати :                                                                       

 

ЗА-26 

ПРОТИ-0 

УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Затверджено склад комісії одноголосно. 

За Постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-

економічного розвитку у такому складі   

1. Прилуцький Микола Миколайович 

2. Гульдас Сергій Юрійович 

3. Таран Руслан Петрович 

4. Макарицька Наталія Михайлівна 

5. Плахута Олександр Вікторович 

6. Бровченко Олександр Дмитрович 

 

Гульдас Ю.Л.: Нам необхідно прийняти рішення. Прошу  проголосувати :                                                                       

 

ЗА-26 

ПРОТИ-0 

УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Гульдас Ю.Л.: У  Постійну комісія з питань житлово-комунального господарства 

та комунальної власності  є тільки дві кандидатури,  

1. Стець Віталій Володимирович 

2. Дорохтей Олексій Вікторович,  

тоді як у Постійній комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-

економічного розвитку парна кількість депутатів - 6, що неприйнятне для роботи комісій. 

Тому у мене, як головуючого є пропозиція – голосувати по кожній кандидатурі  комісії 

питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку окремо. 

Ставлю на голосування: 

Прилуцький Микола Миколайович -18 голосів 

Гульдас Сергій Юрійович -  18 голосів 

Таран Руслан Петрович - 13 голосів 



Макарицька Наталія Михайлівна - 18 голосів 

Плахута Олександр Вікторович - 26 голосів 

Бровченко Олександр Дмитрович - 13 голосів. 

 

Депутат Таран Р.П.:Пропозиція –перенести голосування по затвердженню складу 

комісій на наступну сесію.Прошу винести пропозицію на голосування.  

Гульдас Ю.Л.: Прошу  проголосувати :за пропозицію Тарана Р.Р. про перенесення 

обрання складу постійних комісій міської ради на наступне пленарне засідання.                                                                       

 

ЗА-26 

ПРОТИ-0 

УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. Переходимо до розгляду десятого питання 

порядку денного «Про затвердження Положення про виконавчий комітет 

Маловисківської міської ради Маловисківської міської об’єднаної територіальної 

громади». Доповідає Постолюк Л.А. 

(Постолюк Л.А. доповідає ) 

Гульдас Ю.Л.: Нам необхідно прийняти рішення. Пропоную визначитись шляхом 

голосування. Прошу проголосувати :                                                                       

ЗА - 11 

ПРОТИ - 12 

УТРИМАЛИСЬ - 3 

Рішення не приймається. 

Депутат Бровченко О.Д.:Пропоную прийняти рішення за основу, так як ми не 

встигли його досконально вивичити. 

Гульдас Ю.Л.: Прошу  проголосувати :за пропозицію БровченкаО.Д. про 

перенесення питання  на наступне пленарне засідання.                                                                       

 

ЗА-26 

ПРОТИ-0 

УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається Переходимо до розгляду одинадцятого  

питання порядку денного «Про перейменування вулиць, провулків та населених 

пунктів на території міської ради, які носять ознаки тоталітарного  режиму». 

Доповідає заступник міського голови Постолюк Л.А, співдоповідач депутат Жигалов Т.М. 

(Постолюк Л.А., Жигалов Т.М. доповідають). 

Депутат Артишко В.В.: Пропоную перейменувати селище Комсомольське на 

селище Заповідне. Це питання я обговорював з мешканцями селища, і ми разом зійшлися 

на цій назві. Назва «Заповідне» пов’язана з заповідною зоною, яка знаходиться поряд з 

нашим населеним пунктом.  

Гульдас Ю.Л.:Пропозиція депутата Артишка В.В. приймається. Нам необхідно 

прийняти рішення з урахуванням усіх пропозицій, поданих депутатами та мешканцями 

міської ради. Пропоную визначитись шляхом голосування. Прошу проголосувати:  

  

ЗА-17 

ПРОТИ-5 

УТРИМАЛИСЬ-4 

 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. Шановні депутати! Порядок денний першої 

сесії сьомого скликання вичерпано. У кого є зауваження щодо ведення та порядку роботи 



сесії? Немає. Перше пленарне засідання першої сесії міської ради сьомого скликання не 

закриваємо, а оголошуємо перерву. Про дату та час проведення ІІ засідання першої сесії 

Вас буде повідомлено додатково.  Дякую за увагу. 

 

 

 

 

 

Маловисківський міський голова                                                                 Ю.Л.ГУЛЬДАС 


