
 
У К Р А Ї Н А 

Маловисківська міська рада 

Маловисківського району Кіровоградської області 

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

ПРОТОКОЛ  

ЧЕТВЕРТОЇ  СЕСІЇ  МАЛОВИСКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  

сьомого скликання 

від 15 січня  2016 року    

 

Початок засідання:10.00.    

 

Засідання четвертої 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 четвертої позачергової сесії міської ради з обраних 26 депутатів  з’явилося 24 

депутатів. Відсутні 2 депутати.  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 четвертої сесії. Прошу 

проголосувати : 

                                                                                                      ЗА-24 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Гульдас Ю.Л.: Четверту сесію Маловисківської міської ради сьомого скликання оголошую 

ВІДКРИТОЮ .  

(Звучить Державний Гімн України) 

 

Гульдас Ю.Л.: На пленарне засідання четвертої  сесії міської ради запрошенікерівники 

комунальних підприємств, керівники структурних підрозділів міської ради, виконуючі 

обов’язки старост. 

На порядок денний четвертої сесії Маловисківської міської ради сьомого  скликання 

виносяться питання: 

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

бюджету Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади на 2016 рік». 

Доповідає спеціаліст – економіст міської ради Стець Ірина Олексіївна. 

Інші пропозиції щодо питань порядку денного є ?  

 

Секретар ради Постолюк Л.А.: В зв’язку з виробничою необхідністю пропоную внести на 

розгляд 4 –ї сесії питання : 

Про затвердження передавальних актів Паліївської, Первомайської, Олександрівської 

сільських рад. Доповідатиме з даного питання керуюча справами Линник Людмила 

Іванівна. 

Про прийняття майна з спільної власності  територіальних громад сіл, селищ, міст 

Маловисківського району у спільну власність Маловисківської міської об’єднаної 

територіальної громади з подальшою передачею на баланс відділу освіти, молоді та 

спорту Маловисківської міської ради та відділу культури і туризму Маловисківської 



міської ради. Доповідатиме з даного питання керуюча справами Линник Людмила 

Іванівна  

А також відповідно до поданих клопотань начальниками відділу освіти, молоді та спорту 

Шпак А.В., начальником відділу культури та туризму Рижиковою Ю.О., начальником 

відділу по наданню соціальних послуг населенню Хмарою І.І. виконавчого комітету 

міської ради від 14 січня 2016 року, такі  питання 

Про затвердження рішення виконавчого комітету Маловисківської міської ради від 14 

січня 2016 року «Про затвердження структури відділу освіти, молоді та спорту 

Маловисківської міської ради, відділу культури і туризму Маловисківської міської ради та 

їх структурних підрозділів та відділу по наданню соціальних послуг населенню 

виконавчого комітету Маловисківської міської ради»  

Доповідатиме з даного питання керуюча справами Линник Людмила Іванівна  

Про передачу  закладів культури Маловисківської міської ради та затвердження нової 

редакції статуту Маловисківської ДШМ  

Доповідатиме секретатар ради Постолюк Леся Анатоліївна 

Про передачу дошкільних навчальних закладів та Маловисківського міського БДЮТу 

Доповідатиме секретатар ради Постолюк Леся Анатоліївна 

Про перейменування загальноосвітніх навчальних закладів Маловисківської міської ради 

та затвердження нових редакцій їх Статутів. 

Доповідатиме секретатар ради Постолюк Леся Анатоліївна 

На сесії присутні керівники структурних підрозділів міської ради, які, у разі потреби, 

нададуть необхідні пояснення. 

Прошу проголосувати за внесення додатково  зазначених питань у порядок  денний 

пленарного засідання 4-ї сесії                                                                                                    

 

Депутат Жигалов Т.М.: Постійна комісія з питань охорони здоров’я, та соціального 

захисту населення вносить питання про затвердження Переліку платних соціальних 

послуг, порядок та умови їх надання відділом надання соціальних послуг населенню 

виконавчого комітету Маловисківської міської ради. Прийняття даного питання полягає у 

необхідністі упорядкування надання послуг на платній основі надаються громадянам, які 

не здатні до самообслуговування   у  зв'язку  з  похилим  віком,  інвалідністю, хворобою, 

та які  мають рідних,  які  повинні  забезпечити  їм  догляд  і допомогу, та іншим  

категоріям осіб,  визначеним постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 р.  

N 12  "Про порядок  надання  платних  соціальних  послуг  та  затвердження їх переліку". 

Доповідачем з даного питання прошу визначити начальника відділу Хмару І.І. 

 

Гульдас Ю.Л.: Інших пропозицій щодо порядку денного немає?  

Прошу проголосувати за внесення додатково питань у порядок денний засідання 4-ї 

позачергової сесій міської  ради.  

                                                                                                      ЗА-24 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Гульдас Ю.Л.: ПОРЯДОК ДЕННИЙ приймається. Шановні колеги! 

Нам необхідно затвердити РЕГЛАМЕНТ І ПОРЯДОК РОБОТИ четвертої сесії. На ваш 

розгляд пропонується наступний регламент і порядок роботи  сесії  

-для інформації Стець Ірині Олексіївні з 1 питання – до 10 хв. 

-для інформації  Линник Людмилі Іванівні  з  2 по 4  питання до -10 хв. По кожному 

-для інформації Постолюк Лесі Анатоліївні з 5 по 7 питання – по 10 хв. з кожного.    

-для інформації Хмарі І.І. – з 8 питання до 10 хв. 

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

сесії. Роботу четвертої Маловисківської міської ради закінчити сьогодні, без перерви.  

Інші пропозиції є? Немає. Прошу проголосувати за запропонований регламент і порядок  

роботи сесії. Прошу підняти  руку: 



                                                                                                      ЗА-24 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Гульдас Ю.Л.: Приймається. Шановні колеги! Переходимо до розгляду  першого   питання 

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

«Про бюджет бюджету Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади на 

2016 рік».Доповідає спеціаліст – економіст міської ради Стець Ірина Олексіївна 

(доповідає Стець І.О.) 

 

Депутат Прилуцький М.М.: Як голова профільної постійної комісії повідомляю, що 

питання розглянуто на засіданні комісії та підтримано одноголосно всіма членами комісії.  

 

Депутат Ніколенко М.В.: Мене цікавить придбання дизельної пушки для обігріву 

приміщень. Ви замовили з приямим чи непрямим нагрівом? 

 

Бакалінський О.М., перший заступник Маловисківського міськогого голови: Замовлена 

модифікація пушки така, щоб її можна було використовувати у приміщеннях, де є діти. 

Фірма – постачакльник гарантує забезпечення санітарних умов. 

 

Гульдас Ю.Л.: Нам необхідно прийняти рішення, шановні депутати. Прошу   

проголосувати  

                                                                                                      ЗА-24 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. Переходимо до розгляду другого питання порядку 

денного Про затвердження передавальних актів Паліївської, Первомайської, 

Олександрівської сільських рад. Доповідає керуюча справами виконавчого комітету 

Линник Л.І. 

(доповідає Линник Л.І.) 

 

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

 

                                                                                                      ЗА-24 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

- 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. Переходимо до розгляду третього питання порядку 

денного Про прийняття майна з спільної власності  територіальних громад сіл, селищ, міст 

Маловисківського району у спільну власність Маловисківської міської об’єднаної 

територіальної громади з подальшою передачею на баланс відділу освіти, молоді та 

спорту Маловисківської міської ради та відділу культури і туризму Маловисківської 

міської ради Доповідає керуюча справами виконавчого комітету Линник Л.І 

(доповідає Линник Л.І.) 

 

Нам необхідно прийняти рішення. Прошу  проголосувати :       

                                                                                                                                                                                                       

ЗА-24 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. 

 



Переходимо до розгляду четвертого  питання порядку денного Про затвердження рішення 

виконавчого комітету Маловисківської міської ради від 14 січня 2016 року «Про 

затвердження структури відділу освіти, молоді та спорту Маловисківської міської ради, 

відділу культури і туризму Маловисківської міської ради та їх структурних підрозділів та 

відділу по наданню соціальних послуг населенню виконавчого комітету Маловисківської 

міської ради». Доповідає керуюча справами виконавчого комітету Линник Л.І 

 

Депутат Жигалов Т.М.: Є питання до кількості охоронників у закладах міської ради. 

 

Депутат Хомич О.В.: На це хочу зауважити, що у сільській місцевості охоронники 

зазвичай ще й виконують роботи з благоустрою території та приміщення. Цю роботу 

також має хтось робити.  

 

Гульдас Ю.Л.: У подальшому ми будемо вирішувати дане питання через залучення 

служби охорони. А тепер прошу прийняти рішення. Прошу   проголосувати :       

                                                                                                      ЗА-24 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

 

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

денного Про передачу закладів культури Маловисківської міської ради та затвердження 

нової редакції статуту Маловисківської ДШМ.  Доповідає секретар ради Постоюк Л.А. 

(доповідає Постолюк Л.А.) 

 

Нам необхідно прийняти рішення. Прошу проголосувати :       

 

                                                                                                      ЗА-24 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

 

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

денного Про передачу дошкільних навчальних закладів та Маловисківського міського 

БДЮТу. Доповідає секретар ради Постоюк Л.А. 

(доповідає Постолюк Л.А.) 

 

Нам необхідно прийняти рішення. Прошу   проголосувати :   

                                                                                                                                                                              

ЗА-24 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

 

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

денного Про перейменування загальноосвітніх навчальних закладів Маловисківської 

міської ради та затвердження нових редакцій їх Статутів. Доповідає секретар ради 

Постоюк Л.А. 

(доповідає Постолюк Л.А.) 

 

Нам необхідно прийняти рішення.  Прошу   проголосувати :       

                                                                                                      ЗА-24 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. 

Переходимо до розгляду восьмого питання порядку Про затвердження Переліку платних 

соціальних послуг, порядок та умови їх надання відділом надання соціальних послуг 



населенню виконавчого комітету Маловисківської міської ради.  Доповідає начальник 

відділу Хмара Іван Іванович 

(доповідає Хмара І.І.) 

 

Нам необхідно прийняти рішення.   

Прошу   проголосувати :       

                                                                                                      ЗА-24 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. Шановні  депутати, порядок денний четвертої  сесії 

вичерпано. У кого є  зауваження щодо ведення та порядку роботи сесії?  Немає. Четверту 

позачергову сесію міської ради сьомого скликання оголошую ЗАКРИТОЮ. Дякую за 

увагу. 

(Звучить Державний Гімн України) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маловисківський міський голова                                                         Ю.Л.ГУЛЬДАС 


