
  
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  

ТРИДЦЯТОЇ  СЕСІЇ  МАЛОВИСКІВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ  

сьомого скликання 

від 21 грудня  2017 року    

Початок засідання:10.00.    

 

Засідання тридцятої чергової сесії міської ради відкриває та проводить 

Маловисківський міський голова Гульдас Юрій Леонідович. 

Протокол засідання сесії веденачальник  загального відділу виконавчого комітету  

Маловисківської міської ради Берегуленко Тамара Михайлівна. 

Гульдас Ю.Л.: Доброго дня усім присутнім!  Шановні депутати та запрошені! На 

пленарне засідання тридцятої чергової ради з обраних 26 депутатів  з’явилося 19  

депутатів. Відсутні 7 депутатів. Які будуть пропозиції  щодо початку  роботи сесії? 

(вносяться п р о п о з и ц і ї ) 

Надійшла пропозиція розпочати роботу пленарного засідання  тридцятої сесії.  Прошу 

проголосувати (поіменне голосування) : 

                                                                                                                    ЗА-20 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Тридцяту сесію Маловисківської міської ради сьомого скликання оголошую 

ВІДКРИТОЮ.  

(Звучить гімн України) 

Гульдас Ю.Л.: Пропоную розпочати пленарне засідання з  нагородження  наших 

мешканців Маловисківської  громади. 

До міської ради надійшло клопотання депутата міської ради Разілевича Романа 

Анатолійовича, голови Маловисківської міської громадської організації  учасників АТО,  

про нагородження  відзнакою міської ради «ОРДЕН МАТЕРІ БІЙЦЯ АТО» Патлатої 

Тетяни Федорівни.   

Патлата Тетяна Федорівна, виховала сина Патлатого Василя Миколайовича, гідну 

людину, військовослужбовця за контрактом, солдата 1 гарматної артилерійської батареї 1 

гарматного артилерійського дивізіону військової частини А2227. На даного 

військовослужбовця надійшла характеристика від командира військової частини, де 

Василь Патлатий служить. (зачитується витяг з характеристики ). Шановна Тетяно 

Федорівно, дякуємо  Вам за сина, який  є справжнім захисником України та вручаємо 

відзнаку  «ОРДЕН МАТЕРІ БІЙЦЯ АТО» (міський голова Ю.Гульдас вручає відзнаки і 

квіти гр.. Патлатій Т.Ф.) . 

А  також відзнаку  «ОРДЕН МАТЕРІ БІЙЦЯ АТО» ми вручаємо Назар Вікторії 

Пилипівні, яка виховала двох синів, які сьогодні виконують свій військовий обов’язок у 

зоні АТО. (міський голова Ю.Гульдас вручає відзнаки і квіти гр.Назар В.Ф.) . 

Гульдас Ю.Л.: Продовжуємо роботу. На пленарне засідання тридцятої  сесії 

міської ради запрошені: 

заступники міського голови  

керівники структурних підрозділів міської ради 

сільські старости 

керівники комунальних підприємств, підпорядкованих міській раді. 



Отже, на порядок денний тридцятої сесії Маловисківської міської ради сьомого 

скликання виносяться  такі питання: 

1. Про внесення змін до рішення від 22 грудня  2016 року №450  «Про міський 

бюджет  на 2017 рік» 

2. Про затвердження міського бюджету на 2018 рік 

3. Про затвердження Переліку проектів місцевого розвитку  на 2018-2019 роки 

4. Про комплексну Програму розвитку культури на 2018 - 2020 роки 

5. Про затвердження Програми розвитку освіти Маловисківської міської об’єднаної 

територіальної громади 

6. Про затвердження Програми розвитку молодіжної політики Маловисківської  

міської ради 

7. Про організацію харчування учнів та вихованців закладів освіти  Маловисківської 

міської ради 

8. Про затвердження Положення про стипендію Маловисківського міського голови 

9. Про внесення доповнень до рішення сесії міської ради  від 22 грудня  2016 року  № 

448 «Про затвердження Програми соціального захисту малозабезпечених верств 

населення на 2017-2020 роки» 

10. Про утворення старостинських округів Маловисківської міської ради  

Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади 

11. Про внесення змін та доповнень до  Положення  про старостусела (сіл) 

Маловисківської міської об’єднаної  територіальної громади 

12. Про утворення віддалених робочих місць в старостинських округах  

Маловисківської міської ради  Маловисківської міської об’єднаної територіальної 

громади 

13. Про утворення Служби у справах сім’ї та дітей  виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради 

14. Про утворення комунального підприємства  «Маловисківський  центр надання 

соціальних послуг» 

15. Про внесення змін до структури та чисельності при виконавчих органів 

Маловисківської міської ради 

16. Про продовження терміну дії  договорів оренди ФАПів; 

17. Про продовження терміну дії оренди нежитлового приміщення по вул. Шевченка, 

5, м. Мала Виска.   

18. Земельні питання  

19. Депутатські запити Разілевича Р.А. – 3 (три) 

20. Про визнання Маловисківською міською радою Російської Федерації державою-

агресором 

21. Про затвердження звіту про здійснення Маловисківською міською радою 

державної регуляторної політики у 2017 році 

22. Про затвердження плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів у 

сфері господарської діяльності Маловисківської міської ради Маловисківської 

міської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік 

23. Про затвердження звіту міського голови за 2017 рік 

24. Про погодження призначення на посаду завідувача Маловисківського дошкільного 

навчального закладу «Ромашка» Капустері Ольги Василівни   

25. Про погодження призначення на посаду завідувача Маловисківського дошкільного 

навчального закладу №5 «Чебурашка» Матковської Марини Володимирівни   

Прошу проголосувати за такий порядок денний засідання 30-ї сесії міської  ради 

(поіменне голосування).  

ЗА-20 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                       УТРИМАЛИСЬ- 0  



ПОРЯДОК ДЕННИЙ приймається. Шановні колеги! Нам необхідно затвердити 

РЕГЛАМЕНТ І ПОРЯДОК РОБОТИ тридцятої сесії. 

На ваш розгляд пропонується наступний регламент і порядок роботи  сесії 

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

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

кінці роботи сесії.  

Роботу тридцятої сесії Маловисківської міської ради закінчити сьогодні, без 

перерви.  Інші пропозиції є? Немає. 

Прошу проголосувати за запропонований регламент і порядок роботи сесії.  

(поіменне голосування)  

ЗА-20 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                       УТРИМАЛИСЬ- 0  

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

Про внесення змін до рішення від 22 грудня  2016 року №450  «Про міський бюджет  на 

2017 рік» 

Доповідає завідувач   сектору фінансів відділу економіки та бухгалтерського обліку 

виконкому міської ради Похила Лариса Василіана   

(доповідає Похила Л.В.) 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-20 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                       УТРИМАЛИСЬ- 0  

Рішення приймається. 

Про затвердження міського бюджету на 2018 рік 

Доповідає завідувач сектору фінансів відділу економіки та бухгалтерського обліку 

виконкому міської ради Похила Лариса Василівна   

(доповідає Похила Л.В.) 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Депутат Бровченко О.Д.: Пропоную в договорі з райдержадміністрацією про передачу 

коштів, які передбачені як субвенцію районному бюджету на розвиток медичної галузі, 

прописати звіт про їх використання.  

Гульдас Ю.Л.: Дякую, Олександре Дмитровичу, за пропозицію. Буде враховано під час 

укладання договору з РДА. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                               

ЗА-20 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                       УТРИМАЛИСЬ- 0  

Рішення приймається 

Про затвердження Переліку проектів місцевого розвитку  на 2018-2019 роки 

Доповідає завідувач сектору відділу житлово – комунального господарства Федоренко 

Г.В. 

(доповідає Федоренко Г.В.) 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                                            ЗА-20 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                       УТРИМАЛИСЬ- 0  

Рішення приймається 

Про комплексну Програму розвитку культури на 2018 - 2020 роки 



Доповідає начальник відділу культури та туризму виконкому міської ради Рижикова Юлія 

Олександрівна 

(доповідає Рижикова Ю.О.) 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                                           ЗА-20 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                       УТРИМАЛИСЬ- 0  

Рішення приймається 

Про затвердження Програми розвитку освіти Маловисківської міської об’єднаної 

територіальної громади  

Доповідає начальник відділу освіти, молоді та спорту Шпак Алла Володимирівна 

(доповідає Шпак А.В.) 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                               

ЗА-20 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                       УТРИМАЛИСЬ- 0  

Рішення приймається 

Про затвердження Програми розвитку молодіжної політики Маловисківської  міської ради  

Доповідає начальник відділу освіти, молоді та спорту Шпак Алла Володимирівна 

(доповідає Шпак А.В.) 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                               

      ЗА-20 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                       УТРИМАЛИСЬ- 0  

Рішення приймається 

Про організацію харчування учнів та вихованців закладів освіти  Маловисківської міської 

ради 

Доповідає начальник відділу освіти, молоді та спорту Шпак Алла Володимирівна 

(доповідає Шпак А.В.) 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                               

ЗА-20 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                       УТРИМАЛИСЬ- 0  

Рішення приймається 

Про затвердження Положення про стипендію Маловисківського міського голови 

Доповідає заступник міського голови Жовтило Алла Василівна 

(доповідає Жовтило А.В.) 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                                           ЗА-20 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                       УТРИМАЛИСЬ- 0  

Рішення приймається 



Про внесення доповнень до рішення сесії міської ради  від 22 грудня  2016 року  № 448 

«Про затвердження Програми соціального захисту малозабезпечених верств населення на 

2017-2020 роки» 

Доповідає начальник відділу надання соціальних послуг виконкому міської ради Хмара 

Іван Іванович   

(доповідає Хмара І.І.) 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                               

ЗА-20 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                       УТРИМАЛИСЬ- 0  

Рішення приймається.  

Про утворення старостинських округів Маловисківської міської ради  Маловисківської 

міської об’єднаної територіальної громади 

Доповідає секретар міської ради Постолюк Леся Анатоліївна    

(доповідає Постолюк Л.А.) 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                                           ЗА-20 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                         УТРИМАЛИСЬ- 0  

Рішення приймається.  

Про внесення змін та доповнень до  Положення  про старосту села (сіл) Маловисківської 

міської об’єднаної  територіальної громади 

Доповідає секретар міської ради Постолюк Леся Анатоліївна    

(доповідає Постолюк Л.А.) 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                                          ЗА-20 

                                                                                                      ПРОТИ-0                                                                                                     

УТРИМАЛИСЬ- 0  

Рішення приймається. 

Про утворення віддалених робочих місць в старостинських округах  Маловисківської 

міської ради  Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади 

Доповідає секретар міської ради Постолюк Леся Анатоліївна    

(доповідає Постолюк Л.А.) 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                                          ЗА-20 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                     УТРИМАЛИСЬ- 0  

Рішення приймається. 

Про утворення Служби у справах сім’ї та дітей  виконавчого комітету Маловисківської 

міської ради 

Доповідає секретар міської ради Постолюк Леся Анатоліївна    

(доповідає Постолюк Л.А.) 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

 

 

 



                                                                                                                                           ЗА-20 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                     УТРИМАЛИСЬ- 0  

Рішення приймається. 

Про утворення комунального підприємства  «Маловисківський  центр надання соціальних 

послуг» 

Доповідає секретар міської ради Постолюк Леся Анатоліївна    

(доповідає Постолюк Л.А.) 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                               

   ЗА-20 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                     УТРИМАЛИСЬ- 0  

Рішення приймається. 

Про внесення змін до структури та чисельності при виконавчих органів Маловисківської 

міської ради 

Доповідає секретар міської ради Постолюк Леся Анатоліївна    

(доповідає секретар ради Постолюк Л.А.) 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                           ЗА-20 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                     УТРИМАЛИСЬ- 0  

Рішення приймається. 

Про продовження терміну дії  договорів оренди ФАПів; 

Доповідає секретар міської ради Постолюк Леся Анатоліївна    

(доповідає Постолюк Л.А.) 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                                            ЗА-20 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                     УТРИМАЛИСЬ- 0  

Рішення приймається. 

 

Про продовження терміну дії оренди нежитлового приміщення по вул.Шевченка,5, 

м.Мала Виска.   

Доповідає секретар міської ради Постолюк Леся Анатоліївна    

(доповідає Постолюк Л.А.) 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                               

 

ЗА-20 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                     УТРИМАЛИСЬ- 0  

Рішення приймається. 

З земельних  питань порядку денного доповідає начальник відділу земельних відносин 

Цибульський Ігор Анатолійович. Перед розглядом питань повідомляю, що надійшли заяви 

про конфлікт інтересів від депутатів міської ради Ніколенка Миколи Васильовича, 

Ніколенка Олександра Васильовича, Бровченка Олександра Дмитровича . 



При цьому повідомляю, що відповідно до змін, які відбулися у антикорупційному 

законодавстві,  депутат, що має конфлікт інтересів, повинен оголосити про це 

безпосередньо  перед розглядом питання, де такий конфлікт виникає.  

(ДОПОВІДАЄ ЦИБУЛЬСЬКИЙ І.А.) 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянам міської ради 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                           ЗА-20 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                     УТРИМАЛИСЬ- 0  

Рішення приймається. 

Про надання згоди на розроблення проекту землеустрою  щодо  відведення земельної 

ділянки в користування на умовах оренди  громадянам міської ради 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                               

    ЗА-20 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                     УТРИМАЛИСЬ- 0  

Рішення приймається. 

Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельних ділянок  в натурі (на місцевості) для передачі їх у власність 

громадянам міської ради 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                               

ЗА-20 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                     УТРИМАЛИСЬ- 0  

Рішення приймається. 

 

Про надання згоди на розроблення проекту землеустрою  щодо  відведення земельної 

ділянки в користування на умовах оренди  громадянам міської ради 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                                           ЗА-20 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                     УТРИМАЛИСЬ- 0  

Рішення приймається. 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 

терміном на 25 років з правом викупу гр. Ніколенко Н.В. за адресою: вул. Центральна, 75 

м. Мала Виска,  Кіровоградської області 

Депутат Ніколенко О.В.: Повідомляю про конфлікт інтересів при розгляді даного 

питання.Участі у голосуванні не прийматиму. 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                                           ЗА-19 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Не голосував -1 (Ніколенко О.В.) 

Рішення приймається. 



Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 

терміном на 25 років з правом викупу гр. Дубровському В.І. за адресою: вул. В. 

Бровченка, 18, м. Мала Виска,  Кіровоградської області 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати : 

                                                                                                                           

ЗА-20 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                     УТРИМАЛИСЬ- 0  

Рішення приймається. 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду терміном на 25 років з правом викупу гр. Бровченку О.Д. за адресою: 

вул. Промислова, 20, м. Мала Виска,  Кіровоградської області 

Депутат Бровченко О.Д.: Повідомляю про конфлікт інтересів при розгляді даного 

питання. Участі у голосуванні не прийматиму. 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-19 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Не голосував -1 (Бровченко О.Д.) 

Рішення приймається. 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Дубровському В.І. за адресою: вул. В. Бровченка, 18, м. Мала Виска, Кіровоградської 

області 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                                           ЗА-20 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                     УТРИМАЛИСЬ- 0  

Рішення приймається. 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Кравченку Ю.Ю. за адресою: вул. Вишнева, 72, м. Мала Виска, Кіровоградської 

області 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                                           ЗА-20 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                     УТРИМАЛИСЬ- 0  

Рішення приймається. 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Сербул Н.І., 

Поперечному М.І. за адресою: вул. Вербова, 16, с. Олександрівка, Маловисківського 

району, Кіровоградської області 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                                            ЗА-20 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                     УТРИМАЛИСЬ- 0  

Рішення приймається. 



Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Кісілю Л.Б. за адресою: 

вул. Матросова, 101, м. Мала Виска, Кіровоградської області 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                

ЗА-20 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                     УТРИМАЛИСЬ- 0  

Рішення приймається. 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Галушці Г.В. за адресою: 

вул. Матусівська, 78 (до перейменування вул. Щорса), м. Мала Виска, Кіровоградської 

області 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                             

ЗА-20 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                     УТРИМАЛИСЬ- 0  

Рішення приймається. 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Біляченку О.М. за 

адресою: пров. І Центральний (до перейменування пров. І Жовтневий), 11, м. Мала Виска, 

Кіровоградської області 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

 ЗА-20 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                     УТРИМАЛИСЬ- 0  

Рішення приймається. 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Головному управлінню 

Держпродспоживслужби в Кіровоградській області за адресою: вул. Містечкова (до 

перейменування вул. Леніна), 2-А 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                              

ЗА-20 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                     УТРИМАЛИСЬ- 0  

Рішення приймається. 

Про погодження надання пропозицій щодо виділення земельної ділянки у власність із 

земель державної власності 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-20 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                     УТРИМАЛИСЬ- 0  

Рішення приймається. 

 



Про надання у власність шляхом продажу земельної ділянки гр. Стегарю М.В. в м. Мала 

Виска по вул. Центральна, 60-Б 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-20 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0  

Рішення приймається. 

Про надання дозволу на розробку детального плану території кварталу вул. 

Промислова,вул. О.Кошового в м. Мала Виска 

Депутат Ніколенко О.В.: Повідомляю про конфлікт інтересів при розгляді даного питання. 

Участі у голосуванні не прийматиму. 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                                           ЗА-19 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Не голосував -1 (Ніколенко О.В.) 

Рішення приймається. 

Гульдас Ю.Л.: Блок земельних питань вичерпано. Переходимо до розгляду наступних 

питань порядку денного. 

Депутатський запит Разілевича Р.А.(1) 

Доповідає секретар міської ради Постолюк Леся Анатоліївна    

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

(Доповідає Постолюк Л.А.) 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                              

ЗА-20 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0  

Рішення приймається. 

Депутатський запит Разілевича Р.А.(2) 

Доповідає секретар міської ради Постолюк Леся Анатоліївна    

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

(Доповідає Постолюк Л.А) 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-20 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0  

Рішення приймається. 

Депутатський запит Разілевича Р.А.(3) 

Доповідає секретар міської ради Постолюк Леся Анатоліївна    

(доповідає Постолюк Л.А.) 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                               

ЗА-20 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0  

Рішення приймається. 



Про визнання Маловисківською міською радою Російської Федерації державою-агресором 

Доповідає секретар міської ради Постолюк Леся Анатоліївна    

(доповідає Постолюк Л.А.) 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       

ЗА-20 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0  

Рішення приймається. 

Про затвердження звіту про здійснення Маловисківською міською радою державної 

регуляторної політики у 2017 році 

Доповідає керуюча справами виконкому міської ради Линник Людмила Іванівна    

(доповідає Линник Л.І.) 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-20 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0  

Рішення приймається. 

Про затвердження плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів у сфері 

господарської діяльності Маловисківської міської ради Маловисківської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2018 рік 

Доповідає керуюча справами виконкому міської ради Линник Людмила Іванівна    

(доповідає Линник Л.І.) 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-20 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0  

Рішення приймається. 

Про затвердження звіту міського голови за 2017 рік 

Доповідає міський голова Гульдас Юрій Леонідович 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

 

ЗА-20 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0  

Рішення приймається. 

Про погодження призначення на посаду директора Маловисківського дошкільного 

навчального закладу «Ромашка» Капустері Ольги Василівни   

Доповідає начальник відділу освіти, молоді та спорту Шпак Алла Володимирівна 

(доповідає Шпак А.В.) 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

      ЗА-13 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-7 

Рішення не приймається. 



Про погодження призначення на посаду директора Маловисківського дошкільного 

навчального закладу №5 «Чебурашка» Матковської Марини Володимирівни   

Доповідає начальник відділу освіти, молоді та спорту Шпак Алла Володимирівна 

(доповідає Шпак А.В.) 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

      ЗА-12 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-8 

Рішення не приймається. 

 

Шановні  депутати! Порядок денний тридцятої сесії вичерпано.  Хто ще  бажає  

виступити?  Питання розглянуті. Дякую усім за роботу. Напередодні Нового, 2018 року, 

бажаю Вам та Вашим родинам всього найкращого – здоров’я, щастя, добробуту, 

родинного затишку, а для України – миру та злагоди.  Вірю, що прийдешній рік відкриє 

нову сторінку зростання в Маловисківській громаді  - зростання доходів, новий рівень 

комфорту, та новий соціальний захист. Дякую усім – депутатському корпусу, працівникам 

міської ради та активним громадянам за Ваш внесок у розбудову громади. Все, що робить 

міська рада - це спільні зусилля заради  14 тисяч мешканців в десяти населених пунктах  

Маловисківської громади, які гідні того, щоб умови їх життя з року в рік ставали 

кращими!. Слава Україні!  

Отже, тридцяту сесію міської ради сьомого скликання оголошую ЗАКРИТОЮ.  

(Звучить Державний Гімн України) 

 

 

 

 

 

 

Маловисківський міський голова                                                                   Ю.Л.ГУЛЬДАС 


