
    
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  

СОРОК ПЕРШОЇ  ЧЕРГОВОЇ СЕСІЇ   

МАЛОВИСКІВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ  

сьомого скликання 

від 03 липня  2018 року    

 

Початок засідання:10.00.    

 

Засідання сорок першої чергової сесії міської ради відкриває та проводить 

Маловисківський міський голова Юрій Леонідович Гульдас. 

Протокол засідання сесії веде діловод загального відділу виконавчого комітету  

Маловисківської міської ради Котятко Тетяна Миколаївна. 

 

Гульдас Ю.Л.: Доброго дня усім присутнім! У нас на пленарному засіданні 

присутній старійшина ради старійшин при виконкомі міської ради, заслужений працівник 

культури, ветеран праці Павло Якович Бровченко. У минулому багато років поспіль Павло 

Якович займав посаду директора Маловисківської дитячої школи мистецтв, фактично 

збудував її. На сьогодні Павло Якович є також активним мешканцем громади та свідомим 

громадянином України, бере участь в житті громади. Нещодавно Павло Якович 

відсвяткував своє 80–річчя. Користуючись нагодою від імені виконавчого комітету, 

депутатів міської ради та від себе особисто вітаю Вас, Павле Яковичу, з  ювілеєм. З нагоди 

ювілейного дня народження дозвольте побажати Вам  здоров’я, щастя, довголіття, миру 

на Українській землі та вручити пам’ятну адресу.  

Продовжуємо. Шановні депутати та запрошені! На пленарне засідання сорок 

першої чергової сесії міської ради з обраних 26 депутатів з’явилося  17 депутатів. Відсутні 

9 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  сорок першої    

сесії.  Прошу проголосувати (поіменне голосування) : 

 

                                                                                                                    ЗА-18 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Сорок першу сесію Маловисківської міської ради сьомого скликання оголошую 

ВІДКРИТОЮ.  

(Звучить гімн України) 

 

Гульдас Ю.Л.: На пленарне засідання сорок першої   сесії міської ради запрошені: 

заступники міського голови  

керівники структурних підрозділів міської ради 

сільські старости 

керівники комунальних підприємств, підпорядкованих міській раді; 

старійшини.  



 

Отже, на порядок денний сорок першої сесії Маловисківської міської ради сьомого 

скликання виносяться  такі питання: 

1. Про внесення змін до рішення від 21 грудня  2017 року № 802 «Про міський 

бюджет  на 2018 рік» 

2. Про затвердження Програми розвитку КП Маловисківський центр надання 

соціальних послуг 

3. Про затвердження Програми зайнятості населення Маловисківської міської ради у 

2017-2020 роках 

4. Про внесення доповнень до рішення міської ради від 22 грудня  2016 року  № 449 « 

Про затвердження Програми відшкодування компенсації за перевезення окремих 

пільгових категорій громадян на приміських маршрутах загального користування 

автомобільним транспортом по Маловисківській міській раді на 2017-2020 роки» 

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

447«Про затвердження Програми соціального захисту громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи на 2017-2020 роки» 

6. Про внесення змін до рішення  міської ради від 29 березня  2018 року  № 944 «Про 

затвердження Положення про опікунську раду при виконавчому комітеті 

Маловисківської міської ради та її складу» 

7. Про створення телефонної «гарячої лінії» Маловисківської міської ради 

8. Про заходи щодо забезпечення регіональної мовної політики в Маловисківській 

міській об’єднаній територіальній громаді 

9. Про уповноваження посадових осіб, які мають право складати протоколи про 

адміністративні правопорушення 

10. Про обмеження реалізації алкогольних напоїв на території міста Мала Виска та 

Маловисківської ОТГ в нічний час. 

11. Про визначення видів оплачуваних суспільно-корисних  робіт для порушників, на 

яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді суспільно-корисних  

робіт та переліку об’єктів для відбування порушниками таких робіт у 2018 році 

12. Про надання дозволу територіальному управлінню Державної судової адміністрації 

України в Кіровоградській області на розробку детального плану  території 

кварталу в м. Мала Виска, вул. Центральна, вул. Спортивна, залізнична колія 

Одеської залізниці та пров. без назви (розташований по вул. Центральна між 

будинками №103 та №105) Маловисківського району, Кіровоградської області 

13. Земельні питання 

14. Про затвердження Положення про конкурс на посаду директора закладу 

комунального закладу загальної середньої освіти Маловисківської міської ради 

Кіровоградської області 

15. Про затвердження рішення виконкому міськради від 14.06.2018 року №887 «Про 

оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади директора  закладу 

дошкільної освіти  «Чебурашка» 

У кого є пропозиції до порядку денного . 

 

Постолюк Л.А.: Прошу до порядку денного внести такі питання : 

1. Про проведення конкурсу з визначення управителя багатоквартирного будинку на 

території Маловисківської міської об'єднаної територіальної громади  

2. Про розгляд депутатських  запитів Таран Л.В. та групи депутатів (6 осіб)  

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу проголосувати за такий порядок денний засідання 41-ї сесії 

міської  ради (поіменне голосування).  

 

 



ЗА-18 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                        УТРИМАЛИСЬ-0  

 

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

затвердити РЕГЛАМЕНТ І ПОРЯДОК РОБОТИ 41-ї   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 41-ї  сесії Маловисківської міської ради закінчити сьогодні, без перерви.  

Інші пропозиції є? Немає. 

Прошу проголосувати за запропонований регламент і порядок роботи сесії.  

(поіменне голосування)  

 

ЗА-18 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                              УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Гульдас Ю.Л.: Приймається. Шановні колеги! Переходимо до розгляду питань порядку 

денного: 

 

Про внесення змін до рішення від 21 грудня 2017 року «Про міський бюджет на 2018 

рік»; 

Доповідає спеціаліст сектору фінансів відділу економіки та бухгалтерського обліку 

виконкому міської ради Стець Ірина Олексіївна   

 

(доповідає Стець І.О.) 

 

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

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                                           ЗА-18 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.:  Рішення приймається  

 

Про затвердження програми розвитку КП Маловисківський центр надання 

соціальних послуг 

Доповідає директор КП Центр надання соціальних послуг Хмара Іван Іванович.   

 

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

Прошу   проголосувати :                                                                       

 

                                                                                                                                           ЗА-18 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про затвердження Програми зайнятості населення Маловисківської міської ради у 

2017-2020 роках 

 



Доповідає начальник відділу соціального захисту населення, праці та охорони здоров’я 

Шпак Тетяна Миколаївна 

(доповідає Шпак Т.М.) 

 

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

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                                           ЗА-18 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про внесення доповнень до рішення міської ради від 22 грудня  2016 року  № 449 

«Про затвердження Програми відшкодування компенсації за перевезення окремих 

пільгових категорій громадян на приміських маршрутах загального користування 

автомобільним транспортом по Маловисківській міській раді на 2017-2020 роки» 

Доповідає начальник відділу соціального захисту населення, праці та охорони здоров’я 

Шпак Тетяна Миколаївна 

(доповідає Шпак Т.М.) 

 

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

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                                           ЗА-18 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про внесення доповнень до рішення міської ради від 22 грудня  2016 року  №447«Про 

затвердження Програми соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи на 2017-2020 роки» 

Доповідає начальник відділу соціального захисту населення, праці та охорони здоров’я 

Шпак Тетяна Миколаївна 

(доповідає Шпак Т.М.) 

 

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

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                                           ЗА-18 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0   

Рішення приймається. 

 

Про внесення змін до рішення  міської ради від 29 березня  2018 року  № 944 «Про  

затвердження Положення про опікунську раду при виконавчому комітеті 

Маловисківської міської ради та її складу» 

Доповідає начальник відділу соціального захисту населення, праці та охорони здоров’я 

Шпак Тетяна Миколаївна 

(доповідає Шпак Т.М.) 

 

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

Прошу   проголосувати :                                                                       

 

 

 



ЗА-18 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0   

Рішення приймається. 

 

Про створення телефонної «гарячої лінії»   Маловисківської міської ради 

Про заходи щодо забезпечення регіональної мовної політики в Маловисківській 

міській об’єднаній територіальній громаді 

Доповідає спеціаліст – юрист  міської ради виконкому Захватихата Тетяна Валеріївна 

(доповідає Захватихата Т.В.) 

 

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

проголосувати :      

                                                                                                                                       ЗА-18 

                                                                                                                                 ПРОТИ-0 

                                                                                                                    УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про уповноваження посадових осіб, які мають право складати протоколи про 

адміністративні правопорушення 

Доповідає спеціаліст – юрист  міської ради виконкому Захватихата Тетяна Валеріївна 

(доповідає Захватихата Т.В.) 

 

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

проголосувати :  

                                                                                                                                      ЗА-18 

                                                                                                                                ПРОТИ-0 

                                                                                                                    УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про обмеження реалізації алкогольних напоїв на території міста Мала Виска та 

Маловисківської ОТГ в нічний час. 

Доповідає спеціаліст – юрист  міської ради виконкому Захватихата Тетяна Валеріївна 

(доповідає Захватихата Т.В.) 

 

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

Прошу   проголосувати :      

                                                                                                                       ЗА-18 

                                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                                                УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про визначення видів оплачуваних суспільно-корисних  робіт для порушників, на 

яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді суспільно-корисних  

робіт та переліку об’єктів для відбування порушниками таких робіт у 2018 році 

Доповідає спеціаліст – юрист  міської ради виконкому Захватихата Тетяна Валеріївна 

(доповідає Захватихата Т.В.) 

 

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

Прошу   проголосувати :      

 

 



                                                                                                                       ЗА-17 

                                                                                                              ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-1 

Рішення приймається. 

Про заходи щодо забезпечення регіональної мовної політики в Маловисківській 

міській об’єднаній територіальній громаді 

Доповідає заступник міського голови Жовтило Алла Василівна  

(доповідає  Жовтило А.В.) 

 

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

Прошу   проголосувати :      

                                                                                                                       ЗА-18 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про надання дозволу територіальному управлінню Державної судової адміністрації 

України в Кіровоградській області на розробку детального плану  території кварталу 

в м. Мала Виска, вул. Центральна, вул. Спортивна, залізнична колія Одеської 

залізниці та пров. без назви (розташований по вул. Центральна між будинками №103 

та №105) Маловисківського району, Кіровоградської області 

Доповідає завідувач сектору  відділу  ЖКГ виконкому міської ради  Пісний Сергій 

Анатолійович      

(доповідає  Пісний С.А.) 

 

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

Прошу   проголосувати :      

 

                                                                                                                   ЗА-18 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Земельні питання. Доповідає начальник відділу земельних відносин Цибульський Ігор 

Анатолійович 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 

земельної ділянки Маловисківській дитячій школі мистецтв  за адресою: вул. 

Центральна, 105,  м. Мала Виска Маловисківського району 

 

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

Прошу   проголосувати :      

                                                                                                                       ЗА-18 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 

земельної ділянки Маловисківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №4  за 

адресою: вул. Європейська, 17 м. Мала Виска Маловисківського району  

 

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



Прошу   проголосувати :      

                                                                                                                       ЗА-18 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 

земельної ділянки Маловисківського дитячо-юнацького центру «ВИСЬ»  за адресою: 

вул. Центральна, 107 м. Мала Виска Маловисківського району 

 

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

Прошу   проголосувати :      

                                                                                                                       ЗА-18 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 

земельної ділянки під спортивною спорудою «Стадіон «Колос» за адресою: вул. 

Спортивна,  м.Мала Виска Маловисківського району 

 

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

Прошу   проголосувати :      

                                                                                                                   ЗА-18 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про  вилучення   земельних ділянок  

 

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

Прошу   проголосувати :      

                                                                                                                       ЗА-18 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянам міської ради 

 

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

Прошу   проголосувати :      

                                                                                                                   ЗА-18 

                                                                                        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 

 

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



Прошу   проголосувати :      

                                                                                                                   ЗА-18 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

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

м.Мала Виска по вул. Центральній, 60-Б 

 

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

Прошу   проголосувати :      

                                                                                                                       ЗА-18 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Луценку Є.Ф. за 

адресою: вул. Перемоги, 34 с. Олександрівка Маловисківського району 

 

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

Прошу   проголосувати :      

                                                                                                                   ЗА-18 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Кодацькому Г.Я. за 

адресою: вул. Шкільна, 12 с. Паліївка Маловисківського району 

 

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

Прошу   проголосувати :      

                                                                                                                   ЗА-18 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Ненадович Д.Я. за 

адресою: вул. В.Чабана,78 м. Мала Виска, Кіровоградської області 

 

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

Прошу   проголосувати :      

                                                                                                                   ЗА-18 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

 



Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Дегнеру В.І. за 

адресою: вул. Привокзальна, 74 м. Мала Виска Маловисківського району 

 

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

Прошу   проголосувати :      

                                                                                                                    ЗА-18 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Зейналову Ельшад Гара огли для ведення особистого селянського 

господарства за адресою: с. Олександрівка, Маловисківського району 

 

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

Прошу   проголосувати :      

                                                                                                                   ЗА-18 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

поділу земельної ділянки   

 

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

Прошу   проголосувати :      

                                                                                                                   ЗА-18 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про погодження надання пропозицій щодо надання земельної ділянки у власність із 

земель державної власності громадянам Маловисківської міської ради 

 

Депутат Артишко В.В.: Заявляю про конфлікт інтересів. Участі у прийнятті рішення не 

прийматиму. 

 

Цибульський І.А.: З даного питання постійна  комісія не визначилася, хоча й виїжджали 

по місцю розташування земельної ділянки у с.Заповідне Маловисківської міської ради.  

Члени постійної комісії зустрічалися з мешканцями селища, які не згодні з  надання 

земельної ділянки у власність із земель державної власності громадянам Маловисківської 

міської ради  Артишку В.В., Артишко В.О., Матко Д.В. 

 

Депутат Таран Л.В.: В такому разі є пропозиція не розглядати дане питання, а перенести 

його на наступне пленарне засідання міської ради. 

 

Гульдас Ю.Л.: Пропозиція приймається. Ставлю на голосування питання про зняття  

проекту рішення  «Про погодження надання пропозицій щодо надання земельної 

ділянки у власність із земель державної власності громадянам Маловисківської 

міської ради» з порядку денного 42-ї сесії та перенесення розгляду даного питання на 

наступне пленарне засідання міської ради.  Прошу   проголосувати :      

 



                                                                                                                    ЗА-17 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Не голосував -1 – Артишко В.В. 

 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. Отже, розгляд проекту  рішення  «Про погодження 

надання пропозицій щодо надання земельної ділянки у власність із земель державної 

власності громадянам Маловисківської міської ради» переноситься на наступне пленарне 

засідання міської ради.  

 

Про розгляд заяви Прилуцького М.О. 

 

Цибульський І.А.: Постійна комісія також не прийшла до єдиної думки з даного питання. 

Крім того, власник суміжної земельної ділянки гр. Кузьменко В.С., заяву якої ми будемо 

розглядати наступною, Прилуцький М.О.,  звернувся до суду з заявою про виділення йому 

частини даної земельної ділянки. Справа знаходиться в судовому провадженні, про що 

Прилуцький М.О. повідомив міську раду, надавши постанову суду про відкриття судового 

провадження.  

 

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

проголосувати :      

                                                                                                                           ЗА-0 

                                                                                                                 ПРОТИ-0 

                                                                                                   УТРИМАЛИСЬ-18 

Рішення не приймається. 

 

Про розгляд заяви гр. Кузьменко В.С. про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства за адресою: с. Олександрівка, Маловисківського району 

 

Цибульський І.А.: Як було повідомлено раніше, справа про надання можливості 

використання  частини земельної ділянки, проекту землеустрою якої ми маємо наразі  

затвердити, щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства за адресою: с. Олександрівка, Маловисківського району,  

знаходиться в судовому провадженні. Тому є певна невизначеність даного питання. 

 

Гульдас Ю.Л.: Шановні депутати, ви зрозуміли суть проблеми. Але нам необхідно 

прийняти рішення. Тому, прошу   проголосувати :      

                                                                                                                           ЗА-0 

                                                                                                                 ПРОТИ-0 

                                                                                                   УТРИМАЛИСЬ-18 

 

Рішення не приймається. Блок земельних питань вичерпано. Переходимо до наступного 

питання.  

 

Про затвердження Положення  про конкурс на посаду директора закладу 

комунального закладу загальної середньої освіти Маловисківської міської ради 

Кіровоградської області 

Доповідає методист відділу освіти, молоді та спорту виконкому міської ради 

Мельчуцький Станіслав Григорович 

(доповідає Мельчуцький В.Г.) 

 



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

проголосувати :      

 

                                                                                                                  ЗА-18 

                                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                                           УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про затвердження рішення виконкому міськради від 14.06.2018 року №887 «Про 

оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади директора  закладу дошкільної 

освіти  «Чебурашка». 

Доповідає заступник міського голови Жовтило Алла Василівна  

(доповідає Жовтило А.В.) 

 

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

проголосувати. 

Депутат Плахута О.В.: Прошу перенести розгляд даного питання після розгляду мого 

депутатського  запиту, який я направив до міської ради з приводу призначення на посаду 

директором  ДНЗ «Чебурашка» Недільченко Людмили Сергіївни, методиста даного ДНЗ, 

яка протягом року  виконує обов’язки директора. Прошу поставити питання  про 

призначення її на дану посаду на голосування до голосування з проекту рішення, яке 

тільки що доповідала заступник міського голови Жовтило А.В. 

 

Гульдас Ю.Л.: Шановні депутати, дане питання  про призначення директором ДНЗ 

«Чебурашка» Недільченко Л.С. розглядалося на минулому пленарному засіданні. Рішення 

не було прийнято, так як не набрало більшості голосів. В зв’язку з цим Недільченко Л.С. 

не була призначена на посаду директора ДНЗ «Чебурашка». Тепер міська рада має 

вирішити питання про заповнення існуючої вакансії директора ДНЗ «Чебурашка» через 

оголошення нового конкурсу. Тому прошу підтримати дане рішення, затвердити рішення 

виконавчого комітету міської ради від 14.06.2018 року №887 «Про оголошення конкурсу 

на заміщення вакантної посади директора  закладу дошкільної освіти  «Чебурашка». 

Ставлю дане питання на голосування.  

 

                                                                                                                           ЗА-10 

                                                                                                                 ПРОТИ-1 

                                                                                                   УТРИМАЛИСЬ-7 

Рішення не приймається. 

 

Про проведення конкурсу з визначення управителя багатоквартирного будинку на 

території Маловисківської міської об'єднаної територіальної громади 

 

Доповідає завідувач сектору  відділу  ЖКГ виконкому міської ради  Пісний Сергій 

Анатолійович      

(доповідає Пісний С.А.) 

 

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

проголосувати :      

 

                                                                                                                 ЗА-17 

                                                                                                           ПРОТИ-0 

                                                                                                УТРИМАЛИСЬ-1 

 



Про розгляд депутатського запиту Таран Л.В. та групи депутатів (7 осіб) 

Доповідає секретар міської ради Постолюк Леся Анатоліївна 

(доповідає Постолюк Л.А.) 

 

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

проголосувати :      

ЗА- 18 

                                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                                                УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про розгляд депутатського запиту депутата Плахути О.В.  та групи депутатів  

Доповідає секретар міської ради Постолюк Леся Анатоліївна 

(доповідає Постолюк Л.А.) 

 

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

проголосувати :      

ЗА-0 

                                                                                                        ПРОТИ-1 

                                                                                           УТРИМАЛИСЬ-17 

Рішення не приймається 

 

Про розгляд депутатського запит депутата Бровченка О.Д. та  групи депутатів  

Доповідає секретар міської ради Постолюк Леся Анатоліївна 

(доповідає Постолюк Л.А.) 

 

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

проголосувати :      

ЗА-6 

                                                                                                         ПРОТИ-3 

                                                                                           УТРИМАЛИСЬ-9 

Рішення не приймається. 

 

Про розгляд депутатського запиту депутата Ніколенка М.В. та групи депутатів  

Доповідає секретар міської ради Постолюк Леся Анатоліївна 

(доповідає Постолюк Л.А.). 

 

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

проголосувати :      

ЗА-17 

                                                                                                            ПРОТИ-0 

                                                                                                УТРИМАЛИСЬ-1 

Рішення приймається 

 

Гульдас Ю.Л.: Шановні  депутати! Порядок денний сорок першої  сесії вичерпано.  

Питання розглянуті. Дякую усім за роботу. Отже, 41 – у сесію міської ради сьомого 

скликання оголошую ЗАКРИТОЮ.  

(Звучить Державний Гімн України) 

 

 

 

Міський голова                                                                                                    Ю.Л.ГУЛЬДАС 


