
 
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  

ТРЕТЬОЇ  СЕСІЇ  МАЛОВИСКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  

сьомого скликання 

від  31 грудня  2015 року    

 

Початок засідання:10.00.    

 

Засідання третьої сесії міської ради відкриває та проводить Маловисківський 

міський голова 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 третьої позачергової сесії міської ради з обраних 26 депутатів  

з’явилося 22 депутатів. Відсутні 4 депутатів.  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 третьої сесії. Прошу 

проголосувати : 

 

                                                                                                      ЗА-22 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Гульдас Ю.Л.: Третю сесію Маловисківської міської ради сьомого скликання 

оголошую ВІДКРИТОЮ .  

(Звучить Державний Гімн України) 

 

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

керівники комунальних підприємств та гр.Кузьмич Володимир Павлович. На порядок 

третьої  сесії Маловисківської міської ради сьомого  скликання виносяться питання: 

 

Про створення юридичної особи - комунального закладу Маловисківської міської 

ради Кіровоградської області. 

 

Інші пропозиції щодо питань порядку денного є ?  

 

Вносяться пропозиції про включення питань до порядку денного сесії: 

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

внести на розгляд 3 –ї сесії питання «Про погодження передачі з спільної комунальної 

власності територіальних громад району в комунальну власність Маловисківської міської 

об’єднаної територіальної громади  комплекс будівель, що знаходиться за адресою: вул. 

Київська, 2, м. Мала Виска Кіровоградської області (старе приміщення Маловисківської 



ЗШ №3)». Підставою для  внесення на розгляд 3 сесії даного  питання є лист голови 

Маловисківської районної ради від 29.12.2015 року (вх. № 01-13/438-1), в якому значиться 

прохання повідомити районну раду у найкоротші терміни. 

Також на розгляд депутатів пропонується питання  

Про фінасування установ, закладів освіти і культури у 2016 році.  

Необхідність прийняття даного рішення пов’язана з тим, що на сьогодні немає провового 

врегулювання питання про реєстрацію установи – місцевих  рад об’єднаних 

територіальних громад.  

 

Гульдас Ю.Л. Прошу проголосувати за внесення додатково  зазначених питань у порядок  

денний пленарного засідання 3-ї сесії:                                                                   

 

                                                                                                      ЗА-22 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

 

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

такий порядок денний. 

                                                                                                                

  

                                                                                                      ЗА-22 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

 

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

затвердити РЕГЛАМЕНТ І ПОРЯДОК РОБОТИ  третьої  сесії. 

На ваш розгляд пропонується наступний регламент і порядок роботи  сесії  

-для інформації  Линник Людмилі Іванівні  з  1  питання до -10 хв. 

-для інформації Постолюк Лесі Анатоліївні з 2 та 3 питання – по 10 хв. з кожного.    

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

роботи сесії. Роботу третьої Маловисківської міської ради закінчити сьогодні, без перерви.  

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

роботи сесії. Прошу підняти  руку: 

                                                                                                ЗА-22 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Приймається. Шановні колеги! Переходимо до розгляду  першого питання порядку 

денного «Про створення юридичної особи - комунального закладу Маловисківської 

міської ради Кіровоградської області». Доповідає керуюча справами виконавчого комітету 

Линник Л.І 

 

(доповідає Линник Л.І.) 

 

Нам необхідно прийняти рішення, шановні депутати. Прошу проголосувати :  

                                                                                                ЗА-20 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-2 

 

Рішення приймається. Переходимо до розгляду другого питання порядку денного Про 

надання згоди на прийняття майна – комплексу будівель за адресою м. Мала Виска, вул. 



Київська, 2 у комунальну власність Маловисківської  міської об’єднаної територіальної 

громади. Доповідає секретар ради Постоюк Л.А. 

 

(доповідає Постолюк Л.А.) 

 

Нам необхідно прийняти рішення.  Прошу проголосувати :       

 

ЗА-22 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Рішення приймається. Переходимо до розгляду третього питання порядку денного Про 

фінасування закладів освіти і культури. Доповідає секретар ради Постоюк Л.А. 

 

(доповідає Постолюк Л.А.) 

 

Нам необхідно прийняти рішення. Прошу  проголосувати :       

 

                                                                                                 ЗА-22 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Рішення приймається. Шановні  депутати! Порядок денний другої  сесії 

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

позачергову сесію міської ради сьомого скликання оголошую ЗАКРИТОЮ. Дякую за 

увагу. 

(Звучить Державний Гімн України) 

 

 

 

 

Маловисківський міський голова                                                      Ю.Л.ГУЛЬДАС 

 


