
 
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  

ТРИДЦЯТЬ П′ЯТОЇ СЕСІЇ  МАЛОВИСКІВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ  

сьомого скликання 

від 15 березня  2018 року    

Початок засідання:10.00.    

 

Засідання тридцять п’ятої  позачергової сесії міської ради відкриває та проводить 

Маловисківський міський голова Гульдас Юрій Леонідович. 

Протокол засідання сесії веде начальник  загального відділу виконавчого комітету  

Маловисківської міської ради Берегуленко Тамара Михайлівна. 

Гульдас Ю.Л.: Доброго дня усім присутнім!  Шановні депутати та запрошені! На 

пленарне засідання тридцятої п’ятої  позачергової ради з обраних 26 депутатів  з’явилося 

19 депутатів. Відсутні 7 депутати. Які будуть пропозиції  щодо початку  роботи сесії? 

(вносяться п р о п о з и ц і ї ) 

Надійшла пропозиція розпочати роботу пленарного засідання  тридцять п’ятої  

сесії.  Прошу проголосувати (поіменне голосування) : 

                                                                                                                    ЗА-19 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

 
Гульдас Ю.Л.: Тридцять п’яту сесію Маловисківської міської ради сьомого скликання 

оголошую ВІДКРИТОЮ.  

(Звучить гімн України) 

 

Гульдас Ю.Л.: На пленарне засідання тридцять п’ятої  сесії міської ради запрошені: 

заступники міського голови, керівники структурних підрозділів міської ради, сільські 

старости. 

 

Отже, на порядок денний тридцять п’ятої  сесії Маловисківської міської ради сьомого 

скликання виносяться  такі питання: 

 

1. Про розгляд звернення батьківського комітету Маловисківської ЗШ №4; 

2. Про звільнення Коваленко Інни Борисівни, директора Маловисківської ЗШ №4, в 

зв’язку із закінченням строкового трудового договору;  

3. Про затвердження рішення виконкому міськради «Про оголошення конкурсу на 

заміщення вакантних посад директорів  закладів дошкільної освіти  «Ромашка» та 

«Чебурашка»». 

 

По закінченню розгляду проектів рішень пропоную заслухати інформацію 

Постолюк Лесі Анатоліївни, секретаря ради,  про декларування доходів в 2018 році. 

  Прошу проголосувати за такий порядок денний засідання 35-ї сесії міської  ради 

(поіменне голосування).  

ЗА-19 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 



   

ПОРЯДОК ДЕННИЙ приймається. Шановні колеги! 

Нам необхідно затвердити РЕГЛАМЕНТ І ПОРЯДОК РОБОТИ 35-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 35-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-19 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Приймається. 

Шановні колеги! Переходимо до розгляду питань порядку денного: 

 

Про розгляд звернення батьківського комітету Маловисківської ЗШ №4; 

Доповідає секретар міської ради Постолюк Леся Анатоліївна    

(доповідає Постолюк Л.А.) 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

ЗА-19 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про звільнення Коваленко Інни Борисівни, директора Маловисківської ЗШ №4, в 

зв’язку із закінченням строкового трудового договору; 

Доповідає спеціаліст – юрист міської ради Захватихата Тетяна Валеріївна. 

(доповідає Захватихата Т.В.)    

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

ЗА-19 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про затвердження рішення виконкому міськради «Про оголошення конкурсу на 

заміщення вакантних посад директорів  закладів дошкільної освіти  «Ромашка» та 

«Чебурашка». 

Доповідає заступник міського голови Жовтило Алла Василівна 

(Доповідає Жовтило А.В.) 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-19 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається.  



Надається слово для інформації Постолюк Лесі Анатоліївні, секретарю ради, про 

електронне декларування доходів в 2018 році. 

 

Постолюк Л.А.: Шановні депутати, нагадую, що необхідно до 01.04.2018 року 

задекларувати Ваші доходи. Прошу повідомити раду 29.03.2018 року, на черговій сесії 

міської ради. Дякую за увагу. 

 

Гульдас Ю.Л.: Шановні  депутати!Питання розглянуті. Порядок  денний тридцять п’ятої  

сесії вичерпано.  Хто ще  бажає виступити? Дякую усім за роботу. 

Отже, 35 – у  сесію міської ради сьомого скликання оголошую ЗАКРИТОЮ.  

 

(Звучить Державний Гімн України) 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                            Ю.Л.ГУЛЬДАС 

 

 


