
 
У К Р А Ї Н А 

Маловисківська міська рада 
Маловисківського району  Кіровоградської області 

26200,  м. Мала  Виска , вул. Спортивна, 6, код ОКПО 04055373,  тел./факс (05258) 5-14-54 

 

ПРОТОКОЛ першого засідання 

ШІСНАДЦЯТОЇ  СЕСІЇ  МАЛОВИСКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  

сьомого скликання 

від  8  грудня 2016 року    

Початок засідання:10.00.    

 

Засідання шістнадцятої сесії міської ради відкриває та проводить голова 

Маловисківської міської ради Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади 

Гульдас Юрій Леонідович. 
Протокол засідання сесії веде спеціаліст – діловод Маловисківської міської ради 

Берегуленко Тамара Михайлівна. 
Гульдас Ю.Л.: Доброго дня всім присутнім! Шановні депутати та запрошені! На 

пленарне засідання шістнадцятої  чергової сесії міської ради з обраних 26 депутатів  з’явилося  

22 депутатів. Відсутні 4 депутатів. 

Які будуть пропозиції  щодо початку  роботи сесії ? 

(в н о с я т ь с я    п р о п о з и ц і ї ) 

 Надійшла пропозиція розпочати роботу пленарного засідання  шістнадцятоїї  сесії.  

Прошу проголосувати : 

                                                                                                                    ЗА-23 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Шістнадцяту сесію Маловисківської міської ради сьомого скликання оголошую 

ВІДКРИТОЮ .  

(Звучить гімн України) 

 

На пленарне засідання шістнадцятої сесії міської ради запрошені: 

заступники міського голови  

керівники структурних підрозділів міської ради 

сільські старости 

керівники комунальних підприємств, підпорядкованих міській раді 

члени Ради старійшин 

Також до нас щойно приєднався депутат Ніколенко Олександр Васильович. На 

пленарному засіданні присутні 23 депутати, відсутні 3 депутатів. 

Отже, на порядок денний шістнадцятої сесії Маловисківської міської ради сьомого 

скликання виносяться  питання: 

1. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2015 року №25 «Про міський 

бюджет». 

2. Про створення комунальної медичної установи «Маловисківська міська 

амбулаторія загальної практики сімейної медицини об’єднаної територіальної 

громади». 

3. Про надання згоди на участь у конкурсному відборі проектів ДФРР проектної 

заявки «Капітальний ремонт автомобільної дороги Мала Виска – Паліївка». 

4. Про надання згоди на участь у конкурсному відборі проектів ДФРР проектної 

заявки «Реконструкція будівлі Олександрівської ЗШ І-ІІ ступеня на 



Олександрівський НВК з розміщенням ДНЗ на 20 місць, по вул. Центральна, 3, у 

с.Олександрівка Маловисківського району Кіровоградської області». 

5. Про розгляд заяви гр. Крамара П.О. щодо надання згоди на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність. 

6. Про надання матеріальної допомоги на лікування мешканцю міської ради. 

 

Всього у нас 6 планових питань порядку денного. Також до сесії міської ради  

надійшов депутатський запит групи депутатів з проханням включити до порядку денного 

питання про роботу гуртка «Клуб інтелектуальних ігор» при Маловисківському ДЮЦі та 

подальші трудові відносини з колишніми керівниками гуртка Бабаєвою Наталією 

Василівною та Бабаєвим Геннадієм Аслановичем. У депутатському запиті поставлено 

питання про скасування п.2 «Загальних положень Статуту Дитячо – юнацького центру 

«Вись»». Пропоную  включити депутатський запит до порядку денного сьомим питанням. 

Прошу проголосувати.  

Інших пропозицій щодо порядку денного немає? Прошу проголосувати за такий 

порядок денний засідання 16-ї сесії міської  ради.  

 ЗА-24 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                   УТРИМАЛИСЬ-0   

ПОРЯДОК ДЕННИЙ приймається. 

Шановні колеги! Нам необхідно затвердити РЕГЛАМЕНТ І ПОРЯДОК РОБОТИ 

шістнадцятої  сесії. На ваш розгляд пропонується наступний регламент і порядок роботи  

сесії 

-для інформації з питань порядку денного  – до 10 хв.;  

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

роботи сесії.  

Виступити перед депутатами міської ради мають наміри, згідно поданих заяв, 

гр.Бабаєва Наталія Василівна, гр.Бабаєв Геннадій Асламович, що проживають м.Мала 

Виска, вул. Шевченка, 72, кв.3. Тому пропоную надати можливість для виступу згідно 

регламенту – до 10 хвилин.  

Роботу шістнадцятої сесії Маловисківської міської ради закінчити сьогодні, без 

перерви.  Інші пропозиції є? Немає. 

Прошу проголосувати за запропонований регламент і порядок роботи сесії.  

 

 

                                                                                                ЗА-24 

                                                                                       ПРОТИ-0 

                                                                        УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Приймається. Шановні колеги! Переходимо до розгляду питань порядку денного: 

Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2015 року №25 «Про 

міський бюджет». 

До сесії міської ради надійшли заяви про потенційний конфлікт інтересів під час 

розгляду даного питання «Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2015 року 

№25 «Про міський бюджет»» в частині преміювання за підсумками роботи за 2016 рік 

працівників міської ради - від міського голови Гульдаса Ю.Л. та секретаря ради Постолюк 

Л.А., які також відносяться до цієї категорії працівників. Таким чином участь посадових 

осіб у прийнятті рішення буде відбуватися під зовнішнім контролем з боку міської ради  

відповідно до п.1, 3 ст.33 Закону України «Про запобігання корупції». (Службові 

повноваження здійснюються особою, уповноваженою на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування, прирівняною до неї особи під зовнішнім контролем у разі, 

якщо усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі 



в його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів, обмеження її 

доступу до інформації чи перегляд її повноважень є неможливим та відсутні підстави для 

її переведення на іншу посаду або звільнення.)  

Доповідає спеціаліст сектору фінансів відділу економіки та бухгалтерського обліку 

міської ради Стець Ірина Олексіївна 

(доповідає Стець І.О.) 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-11 

                                                                                        ПРОТИ-7 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-5 

Рішення не приймається. 

 

 Пленарне засідання покинув депутат Васильченко В.М. На даний час присутні 22 

депутати. Відсутні 4 депутатів.  

Шановні депутати, оголошується перерва на 10 хвилин. Прошу представників від 

партій зібратися у кабінеті міського голови для проведення наради.  

 

(10-хвилинна перерва) 

 

Гульдас Ю.Л.: Шановні депутати, продовжуємо засідання сесії міської ради. За 

результатами короткої наради з представниками депутатських партій пропоную внести 

зміни до регламенту та порядку проведення шістнадцятої сесії. Засідання сесії не 

закривати сьогодні.  Проект рішення «Про внесення змін до рішення міської ради від 

24.12.2015 року №25 «Про міський бюджет»» допрацювати та розглянути повторно на 

другому засіданні 16 – ї сесії 14 грудня 2016 року. Прошу проголосувати за таку 

пропозицію.   

 

 

                                                                                                ЗА-23 

                                                                                       ПРОТИ-0 

                                                                        УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Приймається. Отже, продовжуємо розгляд питань порядку денного далі.  

  

Про створення комунальної медичної установи «Маловисківська міська 

амбулаторія загальної практики сімейної медицини об’єднаної   територіальної 

громади». Доповідає заступник міського голови з питань виконавчих органів ради 

Жовтило Алла Василівна. 

(доповідає Жовтило А.В.) 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-10 

                                                                                        ПРОТИ-8 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-5 

Рішення не приймається. 

 

Про надання згоди на участь у конкурсному відборі проектів ДФРР проектної 

заявки «Капітальний ремонт автомобільної дороги Мала Виска – Паліївка». 
Доповідає секретар міської ради Постолюк Леся Анатоліївна. 



(доповідає Постолюк Л.А.) 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-23 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про надання згоди на участь у конкурсному відборі проектів ДФРР проектної 

заявки «Реконструкція будівлі Олександрівської ЗШ І-ІІ ступеня на 

Олександрівський НВК з розміщенням ДНЗ на 20 місць, по вул. Центральна, 3, у 

с.Олександрівка Маловисківського району Кіровоградської області». Доповідає 

секретар міської ради Постолюк Леся Анатоліївна 

(доповідає Постолюк Л.А.) 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-23 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Переходимо до розгляду земельних питань. Доповідає Цибульський Ігор 

Анатолійович, старший інспектор земельного відділу виконкому міської ради.  

 

Про розгляд заяви гр. Крамара П.О. щодо надання згоди на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність. 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-0 

                                                                                        ПРОТИ-23 

                                                                  УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення не приймається. 

 

Гульдас Ю.Л.: Перед розглядом  питання про надання матеріальної допомоги 

повідомляю, що до сесії міської ради надійшла заява про конфлікт інтересів від секретаря 

міської ради Постолюк Л.А. при розгляді питання про надання матеріальної допомоги на 

лікування гр. Повзуну В.Д., який є їй близькою особою, в зв’язку з чим вона утримується 

від прийняття рішення.  

Про надання матеріальної допомоги гр. Повзуну Володимиру Дмитровичу, 

м.Мала Виска, вул. Комунальна, б4, кв.3.Доповідає секретар міської ради Постолюк 

Леся Анатоліївна. 

 (доповідає Постолюк Л.А.) 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-22 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                  УТРИМАЛИСЬ-0 

Не голосувала Постолюк Л.А. 

Рішення приймається. 

 

Шановні  депутати! Порядок денний шістнадцятої сесії вичерпано. Переходимо до 

розгляду депутатського запиту групи депутатів міської ради. 



(Депутатський запит зачитує секретар ради Постолюк Л.А.) 

Гульдас Ю.Л.: В зв’язку з тим, що питання у депутатському запиті серйозні та 

вимагають вивчення, пропоную внести на наступне пленарне засідання сесії проект 

рішення ради, де передбачити: 

1.Створити комісію міської ради та вивчити  питання.  

2.Висновки комісії розглянути на постійних комісіях за участю депутатів та 

посадових осіб міської ради,  

3.Сформувати проект рішення за участю депутатів, який внести на розгляд чергової 

сесії.  

Таким чином, на депутатський запит буде прийнято конструктивне рішення про 

роботу позашкільного навчального закладу ДЮЦ «Вись». 

  

Тепер слово надаємо  мешканцям громади, хто подав заяву на виступ на сесії 

міської ради. Виступати на сесії міської ради, згідно поданих заяв, будуть гр.Бабаєва 

Наталія Василівна, гр.Бабаєв Геннадій Асламович, що проживають м.Мала Виска, вул. 

Шевченка, 72, кв.3. Тому пропоную надати можливість для виступу згідно регламенту – 

до 10 хвилин. 

(Виступають Бабаєв Г.А., Бабаєва Н.В.) 

 

Гульдас Ю.Л.: Шановні депутати. Продовжимо нашу роботу 14 грудня 2016 року 

на другому засіданні сесії, як завжди початок роботи о 10.00. До зустрічі. 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                   Ю.Л.ГУЛЬДАС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

Маловисківська міська рада 
Маловисківського району  Кіровоградської області 

26200,  м. Мала  Виска , вул. Спортивна, 6, код ОКПО 04055373,  тел./факс (05258) 5-14-54 

 

ПРОТОКОЛ другого засідання  

ШІСНАДЦЯТОЇ  СЕСІЇ  МАЛОВИСКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  

сьомого скликання 

від  14  грудня 2016 року    

Початок засідання:10.00.    

 

Друге пленарне засідання шістнадцятої сесії міської ради відкриває та проводить 

голова Маловисківської міської ради Маловисківської міської об’єднаної територіальної 

громади Гульдас Юрій Леонідович. 

Протокол засідання сесії веде спеціаліст – діловод Маловисківської міської ради 

Берегуленко Тамара Михайлівна. 
 

Гульдас Ю.Л.: Шановні депутати та запрошені! На друге пленарне засідання 

шістнадцятої  чергової сесії міської ради з обраних 26 депутатів  з’явилося   23    

депутатів. Відсутні 3 депутатів. Продовжуємо роботу 16 сесії. 

  Отже, на розгляд ІІ засідання шістнадцятої сесії Маловисківської міської ради 

сьомого скликання виносяться  питання: 

Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2015 року №25 «Про 

міський бюджет». Доповідає з даного питання спеціаліст сектору фінансів відділу 

економіки та бухгалтерського обліку міської ради Стець Ірина Олексіївна 

(доповідає Стець І.О.) 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-17 

                                                                                        ПРОТИ-3 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-4 

Рішення приймається. 

 

На попередньому засіданні було озвучено  депутатський запит групи депутатів 

міської ради щодо розвитку позашкільної освіти у громаді. Пропоную розглянути  проект 

рішення на даний депутатський запит.  

(Проект рішення зачитує секретар ради Постолюк Л.А.) 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення за результатами розгляду 

депутатського запиту. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-24 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 



Шановні депутати, до сесії міської ради надійшло звернення від комунального 

закладу «Маловисківський центр первинної медико – санітарної допомоги». До Вашої 

уваги звернення.   

(секретар ради зачитує звернення). 

 Отже, всі звернення та запити розглянуто.  

Шановні  депутати! Порядок денний шістнадцятої сесії вичерпано. 

Шістнадцяту сесію міської ради сьомого скликання оголошую ЗАКРИТОЮ.  

 

 (Звучить Державний Гімн України) 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                   Ю.Л.ГУЛЬДАС 


