
 
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  

другого засідання  

ПЕРШОЇ СЕСІЇ  МАЛОВИСКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  

сьомого скликання 

від 27 листопада 2015 року    

Початок засідання:10.00.    

 

Друге пленарне засідання першої сесії відкриває голова Маловисківської міської ради 

Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади Гульдас Ю.Л..  Протокол засідання 

сесії веде спеціаліст – діловод Маловисківської міської ради Берегуленко Тамара Михайлівна. 

Гульдас Ю.Л.: Шановні депутати Маловисківської міської ради, запрошені!  

На засіданні міської ради сьогодні присутн з обраних 26 депутатів Маловисківської 

міської ради  24 депутатів. На засіданні присутня Ніколаєва Ольга Миколаївна, яка стала 

депутатом міської ради після дострокового складання депутатських повноважень Бакалінським 

Олександром Михайловичем. Дозвольте ознайомити Вас з постановою Маловисківської міської 

виборчої комісії від 23.11.2015 року №43 (зачитує текст постанови). Вітаємо Вас, Ольго 

Мимколаївно, та продовжуємо пленарне засідання першої сесії сьомого скликання 

Маловисківської міської ради. Приступимо  до розгляду питань порядку денного.  

На порядок денний другого пленарного засідання 1-ї сесії сьомого скликання 

Маловисківської міської ради Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади  

внесено такі питання:  
1. Про зтвердження Статуту Маловисківської міської об’єднаної територіальної  громади 

Інформація керуючої справами виконкому Линник Л.І. 

 

2. Про припинення повноважень діяльності Маловисківської  міської  ради, що увійшла до 

складу об’єднаної територіальної громади  

Інформація керуючої справами виконкому Линник Л.І. 

 

3. Про припинення повноважень діяльності Олександрівської  сільської  ради, що увійшла до 

складу об’єднаної територіальної громади  

Інформація керуючої справами виконкому Линник Л.І. 

 

4. Про припинення повноважень діяльності Паліївської  сільської  ради, що увійшла до складу 

об’єднаної територіальної громади  

Інформація керуючої справами виконкому Линник Л.І. 

 

5. Про припинення повноважень діяльності Первомайської  сільської  ради, що увійшла до 

складу об’єднаної територіальної громади  

Інформація керуючої справами виконкому Линник Л.І. 

 

6. Про затвердження Положення про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад 

посадових осіб місцевого самоврядування Маловисківської міської об’єднаної територіальної 

громади 
Інформація керуючої справами виконкому Линник Л.І. 

 

7. Про затвердження Регламенту міської ради Маловисківської  міської об’єднаної 

територіальної  громади  

Інформація секретаря міської ради Постолюк Л.А.  

 

8. Про затвердження Положення про виконавчий комітет Маловисківської міської ради 

об’єднаної територіальної громади  



Інформація секретаря міської ради Постолюк Л.А.  

 

9. Про кількісний та персональний склад виконавчого комітету Маловисківської міської 

ради об’єднаної територіальної громади Інформація Маловисківського міського голови 

Гульдаса Ю.Л. 

 

10. Про затвердження Положення про постійні комісії Маловисківської міської ради 

об’єднаної територіальної громади та їх особовий склад 

Інформація Маловисківського міського голови Гульдаса Ю.Л. 

 

Інші пропозиції щодо питань порядку денного є ?  

 

Шановні колеги! Нам необхідно затвердити РЕГЛАМЕНТ І ПОРЯДОК РОБОТИ  

першої  сесії. 

На ваш розгляд пропонується наступний регламент і порядок роботи пленарного 

засідання сесії: 

для інформації Линник Людмилі Іванівні з 1,2,3,4,5, та 6 питання – до 10 хв.з кожного; 

для інформації Постолюк Лесі Анатоліївні – з 7 та 8 питання - до 10 хвилин з кожного 

питання. 

для інформації  Гульдасу Юрію Леонідовичу з 9 та 10 питання - до 10 хв. з кожного 

питання; 

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

роботи сесії.  

Роботу ІІ пленарного засідання першої сесії Маловисківської міської ради закінчити 

сьогодні. 

Інші пропозиції є? Немає. 

Прошу проголосувати за запропонований регламент і порядок  роботи сесії. Прошу 

підняти  руку: 

 

ЗА-25 

ПРОТИ-0 

УТРИМАЛИСЬ-0 

Приймається .                                                      

                                       

Гульдас Ю.Л.: Переходимо до розгляду  першого   питання порядку денного Про 

зтвердження Статуту Маловисківської ОТГ. 

 

(Доповідає  Линник Л.І.) 

 

Шановні колеги! Нам необхідно прийняти рішення. Пропоную визначитись шляхом 

голосування. Прошу проголосувати :                                                                       

 

ЗА-25 

ПРОТИ-0 

УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Рішення приймається  

 

Гульдас Ю.Л.: Переходимо до розгляду другого питання порядку денного Про 

припинення повноважень діяльності Маловисківської  міської  ради, що увійшла до 

складу об’єднаної територіальної громади  

 

(Доповідає  Линник Л.І.) 

 

Шановні колеги! Нам необхідно прийняти рішення. Прошу  проголосувати :   

                                                                     



ЗА-25 

ПРОТИ-0 

УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Рішення приймається  

 

Гульдас Ю.Л.: Переходимо до розгляду третього питання порядку денного Про 

припинення повноважень діяльності Олександрівської  сільської  ради, що увійшла до 

складу об’єднаної територіальної громади  

 

(Доповідає Линник Л.І.) 

 

Нам необхідно прийняти рішення. Прошу  проголосувати :    

                                                                    

ЗА-25 

ПРОТИ-0 

УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Рішення приймається  

 

Гульдас Ю.Л.: Переходимо до розгляду четвертого питання порядку Про 

припинення повноважень діяльності Паліївської  сільської  ради, що увійшла до складу 

об’єднаної територіальної громади  

 

(Доповідає Линник Л.І). 

 

 

Шановні колеги! Нам необхідно прийняти рішення. Прошу  проголосувати :     

                                                                   

ЗА-25 

ПРОТИ-0 

УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Рішення приймається  

 

Гульдас Ю.Л.: Переходимо до розгляду п’ятого питання порядку денного  Про 

припинення повноважень діяльності Первомайської  сільської  ради, що увійшла до 

складу об’єднаної територіальної громади  

 

(Доповідає  Линник Л.І.) 

 

Шановні колеги! Нам необхідно прийняти рішення. Прошу  проголосувати :         

                                                               

ЗА- 25 

ПРОТИ-0 

УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається   

 

Гульдас Ю.Л.: Переходимо до розгляду шостого питання порядку денного Про 

затвердження Положення про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад 

посадових осіб місцевого самоврядування Маловисківської міської об’єднаної 

територіальної громади 
 

(Доповідає  Линник Л.І.) 

 

Шановні колеги! Нам необхідно прийняти рішення. Прошу  проголосувати :    



ЗА-25 

ПРОТИ-0 

УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Гульдас Ю.Л.: Переходимо до розгляду сьомого питання порядку денного Про 

затвердження Регламенту міської ради Маловисківської  міської об’єднаної 

територіальної  громади  

 

(Доповідає  Постолюк Л.А.) 

 

Шановні колеги! Нам необхідно прийняти рішення. Прошу  проголосувати :                                                                       

 

ЗА-25 

ПРОТИ-0 

УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається  

 

Гульдас Ю.Л.: Переходимо до розгляду восьмого питання порядку денного Про 

затвердження Положення про виконавчий комітет Маловисківської міської ради 

об’єднаної територіальної громади.  

На попередньому засіданні міської ради ми прийняли дане рішення за основу.  

 

(Доповідає  Постолюк Л.А.) 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. Прошу проголосувати:    

                                                                    

ЗА-13 

ПРОТИ-12  

УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Рішення не приймається. Слово для виступу надається депутату Бровченку О.Д. 

 

Депутат Бровченко О.Д.: Шановні присутні, наперпедодні пленарнорго засідання сесії 

ми отримали проекти рішень. Але часу для опрацювання таких важливих документів обмаль. 

Тому наша політична сила БПП «Солідарність» голосувала проти. Ми пропонуємо внести 

даний документ на наступне пленарне засідання. Дякую за увагу. 

 

Гульдас Ю.Л.: Переходимо до розгляду   дев’ятого  питання порядку денного Про 

кількісний та персональний склад виконавчого комітету Маловисківської міської ради 

об’єднаної територіальної громади.  

Шановні депутати , до нас приєднався депутат Рула Сергій Анатолійович, тепер він 

також братиме участь у голосуванні після реєстрації.   

 

(Доповідає  Гульдас Ю.Л.) 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. Прошу проголосувати:                                                                       

 

ЗА-18 

ПРОТИ-5 

УТРИМАЛИСЬ-3 

 

Рішення приймається. 

 



Гульдас Ю.Л.: Переходимо до розгляду десятого питання порядку денного Про 

затвердження Положення про постійні комісії Маловисківської міської ради об’єднаної 

територіальної громади та їх особовий склад 

 

Доповідає  Гульдас  Ю.Л. 

 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. Прошу проголосувати:                                                                       

 

ЗА-26 

ПРОТИ-0 

УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається одноголосно. 

 

Гульдас Ю.Л.: Шановні депутати! Порядок денний ІІ засідання першої сесії сьомого 

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

Першу сесію міської ради сьомого скликання оголошую ЗАКРИТОЮ. Дякую усім за 

роботу. 

 

(Звучить Гімн України) 

 

 

 

 

 

Маловисківський міський голова                                                                     Ю.Л.ГУЛЬДАС 

 

 

 

 

  

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
У К Р А Ї Н А 

Маловисківська міська рада 

Маловисківського району  Кіровоградської області 

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

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ  

другого засідання  

ПЕРШОЇ СЕСІЇ  МАЛОВИСКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  

Маловисківської міської об’єднаної територіальної  

сьомого скликання 

від 27 листопада 2015 року    

 

Початок засідання:10.00.    

 

Засідання другого засідання першої сесії відкриває голова Маловисківської міської ради 

Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади Гульдас Ю.Л.. Протокол засідання 

сесії веде спеціаліст – діловод Маловисківської міської ради Берегуленко Тамара Михайлівна. 

Гульдас Ю.Л.: Шановний депутати Маловисківської міської ради, запрошені! На 

засіданні міської ради сьогодні присутні з обраних 26 депутатів Маловисківської міської ради  

24 депутатів. Продовжуємо пленарне засідання першої сесії сьомого скликання 

Маловисківської міської ради. Приступимо  до розгляду питань порядку денного.  

                                       

Гульдас Ю.Л.: Переходимо до розгляду  першого   питання порядку денного «Про 

зтвердження Статуту Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади. З 

даного питання доповідає керуюча справами виконавчого комітету міської  ради Линник 

Людмила Іванівна. 

 

Линник Л.І.: Шановні депутати,  однією з умов об’єднання громад  визначити наявність 

Статуту об’єднаної територіальної громади, а його текст — обов’язковим додатком до рішення. 

Статут об’єднаної територіальної громади приймається та затверджується на першій сесії 

об’єднаної ради. Якщо ж Статут не буде ухвалено, то будь-який населений пункт зможе вийти з 

такого об’єднання. 

 Після виборів сформована Маловисківська міська рада Маловисківської міської  об’єднаної 

територіальної громади на своєму першому засіданні має ухвалити Статут Маловисківської 

міської територіальної громади (далі – Статут) – документ, який  є основним нормативно-

правовим актом територіальної громади, що діє на її території і визначає принципи та порядок 

діяльності територіальної громади та її органів. До уваги депутатів проект статуту,  

розроблений на виконання Конституції України, Європейської хартії місцевого 

самоврядування, законів України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», «Про 

місцеве самоврядування в Україні» та інших нормативно-правових актів. Попередньо проект 

документу був детально проаналізований на засіданні постійної комісії Маловисківської міської 

ради Маловисківської міської ОТГ з питань прав людини, законності, депутатської діяльності 

та етики та отримав схвалення. Прошу підтримати даний проект рішення.  
 



Гульдас Ю.Л.: Шановні колеги! Нам необхідно прийняти рішення. Пропоную 

визначитись шляхом голосування. Прошу проголосувати :                                                                       

ЗА-25 

ПРОТИ-0 

УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається одноголосно. 

 

Гульдас Ю.Л.: Шановні депутати! Порядок денний ІІ засідання першої сесії сьомого 

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

Першу сесію міської ради сьомого скликання оголошую ЗАКРИТОЮ. Дякую усім за 

роботу. 

 

(Звучить гімн України) 

 

 

 

 

Маловисківський міський голова 

Маловисківської міської об’єднаної  

територіальної громади                                                                                            Ю. Гульдас 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


