
      
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 ТРЕТЬОЇ  ЧЕРГОВОЇ СЕСІЇ   

МАЛОВИСКІВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ  

сьомого скликання 

від 31 липня  2018 року    

 

Початок засідання:10.00.    

 

Засідання сорок третьої  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 всім присутнім!  Шановні депутати та запрошені! На 

пленарне засідання сорок третьої чергової сесії міської ради з обраних 26 депутатів  

з’явилося 15   депутатів. Відсутні 11 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 третьої  

чергової сесії. Прошу проголосувати (поіменне голосування)  

ЗА - 16 

                                                                                                      ПРОТИ - 0 

                                                                                                                      УТРИМАЛИСЬ - 0  

 

Сорок третю сесію Маловисківської міської ради сьомого скликання оголошую 

ВІДКРИТОЮ.  

(Звучить гімн України) 

 

На пленарне засідання сорок третьої  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 третьої  сесії Маловисківської міської ради сьомого 

скликання виносяться  такі питання: 

1. Про звіт про виконання міського бюджету за 2 квартал 2018року; 

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

бюджет  на 2018 рік»; 

3. Про внесення змін до Програми соціально–економічного розвитку Маловисківської 

міської ради на 2018 рік; 

4. Про затвердження Програми  відшкодування частини кредитів,  отриманих ОСББ 

на  впровадження заходів з  енергозбереження, реконструкції і модернізації 

багатоквартирних будинків у м. Мала Виска на 2018-2019 роки (“Теплий дім“); 



5. Про для проведення конкурсу на заміщення  вакантної посади директора 

Олександрівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІ  

ступенів-дошкільний навчальний заклад»,  затвердження складу та організацію  

роботи конкурсної комісії ; 

6. Про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора  Паліївського  

навчально-виховного   комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІ  ступенів-

дошкільний навчальний заклад», затвердження складу та організацію  роботи 

конкурсної комісії; 

7. Про затвердження у новій редакції Положення про  присвоєння міських премій 

обдарованим учням, педагогічним працівникам та керівникам гуртків, секцій; 

8. Про надання дозволу ФОП Мельнику Ю.О. на транзитний підвіс волоконно-

оптичного кабелю зв'язку на опорах вуличного освітлення в м. Мала Виска та с. 

Паліївка, с. Веселе; 

9. Земельні питання  

У кого є пропозиції до порядку денного. 

 

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

Про затвердження  складу постійно діючої робочої групи з контролю та проведення 

обстеження діяльності суб’єктів господарювання на території Маловисківської міської 

ОТГ та Положення про постійно діючу робочу групу з контролю та проведення 

обстеження діяльності суб’єктів господарювання на території Маловисківської ОТГ. 

Гульдас Ю.Л.: Проект рішення розглянутий профільною комісією. Можна внести 

до порядку денного.  

Депутат Таран Л.В.: На попередньому пленарному засіданні було озвучено 

депутатський запит  групи депутатів про спів фінансування з міського  бюджету видатків 

на Маловисківську ЦРЛ, отримувачем послуг з охорони здоров’я якої є, в основному, 

мешканці Маловисківської громади. Прошу надати відповідь, як вирішується питання про 

спів фінансування.  

Гульдас Ю.Л.: Пропоную дане питання розглянути після прийняття рішень з 

питань порядку денного, у «Різному».  

Бровченко П.Я: пропоную також запросити на засідання сесії дільничного 

інспектора районного відділу поліції для надання звіту про роботу  на території міської 

ради.  

Гульдас Ю.Л.: Пропозиція приймається. На наступне засідання сесії міської ради 

запросимо представників правоохоронних органів.   

Отже, Прошу проголосувати за такий порядок денний засідання 43-ї  сесії міської  

ради з доповненням, внесеним секретарем ради Постолюк Л.А.  (поіменне голосування).   

(До сесії приєдналися 2 депутати – Ніколенко О.В., Ніколенко М.В. На момент 

голосування в сесійній залі присутні 18 депутатів. ) 

ЗА - 18 

                                                                                                      ПРОТИ - 0 

                                                                                                                      УТРИМАЛИСЬ - 0  

 

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

затвердити РЕГЛАМЕНТ І ПОРЯДОК РОБОТИ 43-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 43-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  

Приймається.                                                      

 

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

Про звіт про виконання міського бюджету за 2 квартал 2018року; 

Доповідає спеціаліст сектору фінансів відділу економіки та бухгалтерського обліку 

виконкому міської ради Стець Ірина Олексіївна   

(Доповідає Стець І.О.) 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                                         ЗА - 18 

                                                                                                                                    ПРОТИ - 0 

                                                                                                                      УТРИМАЛИСЬ - 0  

Рішення приймається 

 

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.) 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                                          ЗА - 18 

                                                                                                                                    ПРОТИ - 0 

                                                                                                                      УТРИМАЛИСЬ - 0  

Рішення приймається  

 

Про внесення змін до Програми соціально–економічного розвитку Маловисківської 

міської ради на 2018 рік; 

Доповідає завідувач сектору  відділу  ЖКГ виконкому міської ради  Федоренко Галина 

Вікторівна 

(доповідає Федоренко Г.В.) 

 

Прошу   проголосувати :      

                                                                                                                                           ЗА - 18 

                                                                                                                                    ПРОТИ - 0 

                                                                                                                      УТРИМАЛИСЬ - 0  

Рішення приймається 

 

Про затвердження Програми  відшкодування частини кредитів,  отриманих ОСББ на  

впровадження заходів з  енергозбереження, реконструкції і модернізації багатоквартирних 

будинків у м. Мала Виска на 2018-2019 роки (“Теплий дім“); 

Доповідає завідувач сектору  відділу  ЖКГ виконкому міської ради  Федоренко Галина 

Вікторівна. 

(доповідає Федоренко Г.В.) 

 

 



Прошу   проголосувати :      

                                                                                                                                         ЗА - 18 

                                                                                                                                     ПРОТИ - 0 

                                                                                                                      УТРИМАЛИСЬ - 0  

Рішення приймається 

 

Про для проведення конкурсу на заміщення  вакантної посади директора 

Олександрівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІ  ступенів-

дошкільний навчальний заклад»,  затвердження складу та організацію  роботи конкурсної 

комісії ; 

Доповідає начальник відділу освіти, молоді та спорту міської ради Шпак Алла 

Володимирівна 

(доповідає Шпак А.В.) 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

                                                                                                                                         ЗА - 18 

                                                                                                                                    ПРОТИ - 0 

                                                                                                                      УТРИМАЛИСЬ - 0  

Рішення приймається 

 

Про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора  Паліївського  

навчально-виховного   комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІ  ступенів-дошкільний 

навчальний заклад», затвердження складу та організацію  роботи конкурсної комісії; 

Доповідає начальник відділу освіти, молоді та спорту міської ради Шпак Алла 

Володимирівна 

(доповідає Шпак А.В.) 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

                                                                                                                                         ЗА - 18 

                                                                                                                                    ПРОТИ - 0 

                                                                                                                      УТРИМАЛИСЬ - 0  

Рішення приймається 

 

Про затвердження у новій редакції Положення про  присвоєння міських премій 

обдарованим учням, педагогічним працівникам та керівникам гуртків, секцій; 

Доповідає начальник відділу освіти, молоді та спорту міської ради Шпак Алла 

Володимирівна 

(доповідає Шпак А.В.) 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

 

                                                                                                                                         ЗА - 17 

                                                                                                                                    ПРОТИ - 0 

                                                                                                                      УТРИМАЛИСЬ - 1  

Рішення приймається 

 

Про надання дозволу ФОП Мельнику Ю.О. на транзитний підвіс волоконно-оптичного 

кабелю зв'язку на опорах вуличного освітлення в м. Мала Виска та с. Паліївка, с. Веселе; 



Доповідає завідувач сектору  відділу  ЖКГ виконкому міської ради  Пісний Сергій 

Анатолійович      

(доповідає Пісний С.А.) 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

                                                                                                                                         ЗА - 17 

                                                                                                                                    ПРОТИ - 0 

                                                                                                                      УТРИМАЛИСЬ - 1  

 

Рішення приймається. 

 

Земельні питання. 

Доповідає начальник відділу земельних відносин Цибульський Ігор Анатолійович. 

Перед розглядом повідомляю, що надійшла заява від депутата Ніколаєвої Ольги 

Миколаївни. 

 

Отже, розпочинаємо розгляд земельних питань: 

 

Цибульський І.А.: Про  вилучення   земельних ділянок  

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

 

                                                                                                                                         ЗА - 17 

                                                                                                                                    ПРОТИ - 0 

                                                                                                                      УТРИМАЛИСЬ - 1  

Рішення приймається 

 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянам міської ради (крім п.1.6., 1.8.) 

 

Депутат Ніколаєва О.М.: Повідомляю, що з даного питання маю конфлікт інтересів, участі 

у прийнятті рішення не прийматиму.  

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

ЗА-17 

                                                                                                                                 ПРОТИ-0 

                                                                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

          Не голосувала -1 (Ніколаєва О.М.) 

 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянам міської ради (п.1.6., 1.8.) 

 

Депутат Ніколаєва О.М.: Повідомляю, що з даного питання маю конфлікт інтересів, участі 

у прийнятті рішення не прийматиму.  

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

ЗА-0 

                                                                                                                                 ПРОТИ-0 



                                                                                                            УТРИМАЛИСЬ-16 

   Не голосувала -1 (Ніколаєва О.М.) 

 

Рішення  не 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 - 17 

                                                                                                                                    ПРОТИ - 0 

                                                                                                                      УТРИМАЛИСЬ - 1  

Рішення приймається 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

адресою: вул. В. Чабана, 55, м. Мала Виска Кіровоградської області 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

                                                                                                                                         ЗА - 17 

                                                                                                                                    ПРОТИ - 0 

                                                                                                                      УТРИМАЛИСЬ - 1  

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Армановій Г.І. за адресою: вул. Валуївська, 8-д с. Первомайське Маловисківського 

району 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

                                                                                                                                         ЗА - 17 

                                                                                                                                    ПРОТИ - 0 

                                                                                                                      УТРИМАЛИСЬ - 1  

Рішення приймається 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Стець А.І. за адресою: 

пров. Калиновий, 11 м. Мала Виска Маловисківського району 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

                                                                                                                                         ЗА - 17 

                                                                                                                                    ПРОТИ - 0 

                                                                                                                      УТРИМАЛИСЬ - 1  

Рішення приймається 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Салогубу Г.В. за 

адресою: вул. Калинова, 54 м. Мала Виска Маловисківського району 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

                                                                                                                                         ЗА - 17 



                                                                                                                                    ПРОТИ - 0 

                                                                                                                      УТРИМАЛИСЬ - 1  

Рішення приймається 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Мазур М.І. за адресою: 

вул. Івана Богуна, 29 м. Мала Виска Маловисківського району 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

                                                                                                                                         ЗА - 17 

                                                                                                                                    ПРОТИ - 0 

                                                                                                                      УТРИМАЛИСЬ - 1  

Рішення приймається 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

вул. Івана Богуна,6 м. Мала Виска Маловисківського району 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

                                                                                                                                         ЗА - 17 

                                                                                                                                    ПРОТИ - 0 

                                                                                                                      УТРИМАЛИСЬ - 1  

Рішення приймається 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Клименку В.О. гр. 

Клименко Н.О. за адресою: вул. Івана Богуна, 2а м. Мала Виска Маловисківського району 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

                                                                                                                                         ЗА - 17 

                                                                                                                                    ПРОТИ - 0 

                                                                                                                      УТРИМАЛИСЬ - 1  

Рішення приймається 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Кравченко Т.Л. за 

адресою: вул. Івана Богуна,27 м. Мала Виска Маловисківського району 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

                                                                                                                                         ЗА - 17 

                                                                                                                                    ПРОТИ - 0 

                                                                                                                      УТРИМАЛИСЬ - 1  

Рішення приймається 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Клименку В.О. за 

адресою: вул. Калинова, 72 м. Мала Виска Маловисківського району 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

                                                                                                                                         ЗА - 17 

                                                                                                                                    ПРОТИ - 0 

                                                                                                                      УТРИМАЛИСЬ - 1  



Рішення приймається 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Юрину М.О. за адресою: 

вул. Івана Богуна,25 м. Мала Виска Маловисківського району 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

                                                                                                                                         ЗА - 17 

                                                                                                                                    ПРОТИ - 0 

                                                                                                                      УТРИМАЛИСЬ - 1  

Рішення приймається 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Діордієву С.Я. за 

адресою: вул. Велігіна,50 м. Мала Виска Маловисківського району 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

                                                                                                                                         ЗА - 17 

                                                                                                                                    ПРОТИ - 0 

                                                                                                                      УТРИМАЛИСЬ - 1  

Рішення приймається 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Сладенку О.І. за адресою: 

вул. Правди,45 с. Олександрівка Маловисківського району 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

                                                                                                                                         ЗА - 17 

                                                                                                                                    ПРОТИ - 0 

                                                                                                                      УТРИМАЛИСЬ - 1  

Рішення приймається 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Шаламай О.І. за адресою: 

вул. Коцюбинського, 5 м. Мала Виска Маловисківського району 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

                                                                                                                                         ЗА - 17 

                                                                                                                                    ПРОТИ - 0 

                                                                                                                      УТРИМАЛИСЬ - 1  

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 

терміном на 25 років гр. Бублик С.В. за адресою: вул. Містечкова, 95-а м. Мала Виска,  

Кіровоградської області 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

                                                                                                                                         ЗА - 17 

                                                                                                                                    ПРОТИ - 0 

                                                                                                                      УТРИМАЛИСЬ - 1  

Рішення приймається 

 



Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення)  меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі  

в користування на умовах оренди ТОВ «УКРТАУЕР» за адресою: вул. Степова с. 

Олександрівка Маловисківського району Кіровоградської області  

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

                                                                                                                                         ЗА - 17 

                                                                                                                                    ПРОТИ - 0 

                                                                                                                      УТРИМАЛИСЬ - 1  

Рішення приймається 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Березовському Ю.А. за адресою: вул. П. Кізіма, 6 с. Олександрівка Маловисківського 

району 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

                                                                                                                                         ЗА - 17 

                                                                                                                                    ПРОТИ - 0 

                                                                                                                      УТРИМАЛИСЬ - 1  

Рішення приймається 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

вул. І. Сухомлина, 125 м. Мала Виска Маловисківського району 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

                                                                                                                                         ЗА - 17 

                                                                                                                                    ПРОТИ - 0 

                                                                                                                      УТРИМАЛИСЬ - 1  

Рішення приймається 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

вул. Центральна, 111 м. Мала Виска Маловисківського району 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

                                                                                                                                         ЗА - 17 

                                                                                                                                    ПРОТИ - 0 

                                                                                                                      УТРИМАЛИСЬ - 1  

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Чернезі О.В. для ведення особистого селянського господарства за адресою: вул. 

Центральна с. Олександрівка, Маловисківського району 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

                                                                                                                                         ЗА - 17 

                                                                                                                                    ПРОТИ - 0 

                                                                                                                      УТРИМАЛИСЬ - 1  

Рішення приймається 

 

Про погодження надання пропозицій щодо надання земельної ділянки у власність із 

земель державної власності громадянам Маловисківської міської ради 



 

Депутат Артишко: Повідомляю, що з даного питання маю конфлікт інтересів, участі у 

прийнятті рішення не прийматиму.  

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

ЗА-10 

                                                                                                                                  ПРОТИ-0 

                                                                                                                     УТРИМАЛИСЬ-7 

            Не голосував – 1 – Артишко В.В. 

Рішення не приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Кузьменко В.С. для ведення особистого селянського господарства за адресою: вул. 

Першотравнева с. Олександрівка, Маловисківського району 

 

Депутат Прилуцький М.М.: Повідомляю, що з даного питання маю конфлікт інтересів, 

участі у прийнятті рішення не прийматиму.  

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

                                                                                                                                         ЗА - 14 

                                                                                                                                     ПРОТИ - 0 

                                                                                                                      УТРИМАЛИСЬ – 3 

                                                                                         Не голосував 1 – Прилуцький М.М.  

Рішення приймається 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної 

ділянки Маловисківській дитячій школі мистецтв за адресою м.Мала Виска, вул. 

Центральна, 105.  

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

                                                                                                                                         ЗА - 17 

                                                                                                                                    ПРОТИ - 0 

                                                                                                                      УТРИМАЛИСЬ - 1  

Рішення приймається 

 

Блок земельних питань вичерпано.  

 

Наступне питання.  

Про затвердження  складу постійно діючої робочої групи з контролю та проведення 

обстеження діяльності суб’єктів господарювання на території Маловисківської міської 

ОТГ та Положення про постійно діючу робочу групу з контролю та проведення 

обстеження діяльності суб’єктів господарювання на території Маловисківської ОТГ 

Доповідає секретар міської ради Постолюк Леся Анатоліївна 

(доповідає Постолюк Л.А.) 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

 

Депутат Ніколенко М.М.: Вважаю, що дане рішення потрібно доопрацювати. Пропоную 

перенести йог розгляд на наступну сесію. 

 



Депутат Бровченко О.Д.: Депутати не встигли ознайомитися з положенням про Робочу 

групу. Не будемо голосувати. 

 

Гульдас Ю.Л.: Депутати, які ухиляються від прийняття даного рішення мабуть 

переживають за власний бізнес. Присутній , так званий конфлікт інтересів.  Прошу   

проголосувати :      

ЗА-13 

                                                                                                                                  ПРОТИ-0 

                                                                                                                     УТРИМАЛИСЬ-5 

Рішення не приймається 

 

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

Питання розглянуті.  

Депутат Таран Л.В.: Прошу дати відповідь на депутатський запит. Які були вжиті заходи, 

щоб обговорити з  головним лікарем та фінансистами можливості співфінасування ЦРЛ з 

міського бюджету. 

Гульдас Ю.Л.: Зустрічався я  з даного питання  з головним лікарем Маловисківської ЦРЛ 

Чурпієм К.Л., головою Маловисківської РДА Сорокою П.В.  на нараді, яку проводив 

перший  заступник  голови ОДА Коваленко С.П.. 16 липня ц.р. Доводжу до Вашого 

відому, що в березні 2018 року міською радою  передано, як субвенцію, яка надійшла з 

обласного до міського бюджету, в розмірі 400 тис.грн. Також з початку року на 

фінансування медичної галузі району було передано субвенцію до районного бюджету 

майже 10, 6 млн грн., з яких 8 млн було залучено на фінансування  Маловисківської ЦРЛ. 

На даний час, в середині бюджетного року, коли сформовано міськй бюджет, в бюджеті 

міської ради не має коштів з вільних лишків для дофінасування видатків, які були вже 

проведені на медичну галузь з міського бюджету в 2018 році. Крім того, згідно з п. 63.3 

ПК усі платники податків повинні бути зареєстровані або взяті на облік в органах ДФС за 

місцем: знаходження юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів; розташування 

(реєстрації) їх підрозділів, рухомого та нерухомого майна, об'єктів оподаткування або 

об'єктів, які пов'язані з оподаткуванням або через які здійснюється діяльність. А на 

сьогоднішній день склалася ситуація, коли ПДФО бухгалтерія при Маловисківській ЦРЛ 

почала перераховувати на сільські території по місцю розташування закладів охорони 

здоров’я – ФАПів ( а чинним законодавством передбачено по місцю  реєстрації  закладів 

охорони здоров’я). Така ж сама ситуація з відділом освіти райдержадміністрації, який 

перераховує кошти ПДФО  не до бюджету міської ради, по місцю реєстрації, а на сільські 

території, де навчальні заклади не зареєстровані, як юридичні особи. Складається на 

сьогодні така ситуація, що план по надходженням до міського бюджету не виконується, 

бо керівництвом Маловисківської ЦРЛ та відокремлених структурних підрозділів 

порушується податкове законодавство.  

Таран Л.В.: Чи буде профінансоване придбання обладнання – комп’ютерної техніки, для 

первинної ланки, як того вимагає чинне законодавство. 

Гульдас Ю.Л. Чинне законодавство передбачає наявність вільних коштів у бюджеті, які 

можна використати  на такі видатки. На даний час такі кошти у міському бюджеті, який 

був сформований в кінці минулого року, відсутні. В разі перевиконання плану по 

надходженням до міського бюджету буде розглянуто питання по суті.  

Дякую усім за роботу. 

Отже, 43 – у  сесію міської ради сьомого скликання оголошую ЗАКРИТОЮ.  

 

(Звучить Державний Гімн України) 

 

 

Маловисківський міський голова                                                                      Ю.Л.ГУЛЬДАС  


