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Засідання
першої
сесії
Маловисківської міської ради відкриває голова
Маловисківської міської територіальної виборчої комісії Лановенко Тетяна Василівна.
Протокол засідання сесії веде начальник загального відділу Маловисківської
міської ради Берегуленко Тамара Михайлівна.
Голова ТВК Лановенко Т.М.: Шановний міський голова, шановні депутати
Маловисківської міської ради, запрошені! На першу сесію Маловисківської міської ради
восьмого скликання запрошені новообраний міський голова Гульдас Юрій Леонідович та
депутати міської ради, обрані, за результатами виборів до місцевих рад 2020 року у
відповідності до чинного законодавства України.
На засіданні міської ради присутні міський голова та депутати міської ради. З
обраних 26 депутатів Маловисківської міської ради з’явились 26 депутатів.
Відповідно до ч. 2 ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
перша сесія Маловисківської міської ради восьмого скликання оголошується відкритою.
(Звучить Державний Гімн України)
Голова ТВК Лановенко Т.М.: Шановні присутні, відповідно до Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», на засіданні першої сесії восьмого скликання
інформую присутніх про підсумки виборів депутатів міської ради Маловисківської
територіальної громади та міського голови Маловисківської міської ради, та визнання їх
повноважень.
(зачитує рішення Маловисківської міської територіальної виборчої комісії)
Відповідно до п 1 ст. 42, п. 2 ст. 46 Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні” пропоную прийняти інформацію голови міської територіальної виборчої комісії
Лановенко Т.М. про підсумки виборів депутатів Маловисківської міської ради VІІІ
скликання і Маловисківського міського голови та визнати повноваження новообраного
міського голови
Після визнання повноважень депутатів міської ради нового скликання та
новообраного міського голови передаю головування на першій сесії міської ради восьмого
скликання міському голові Юрію Леонідовичу Гульдасу.
Гульдас Ю.Л.: Вітаю новообраних депутатів міської ради.
Сподіваюсь, що наша спільна робота у цьому скликанні буде не менш
результативною, ніж у попередньому. Нас обрала громада, тому ми маємо бути
відповідальними перед нею за свої дії та свої рішення.

Як міський голова, я, Юрій Гульдас, складаю присягу. Усвідомлюючи свою високу
відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України,
неухильно дотримуватися Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у
життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої
посадові обов'язки.
Слава Україні!
Шановні колеги, переходимо до роботи.
На сьогодні є суттєві перешкоди у нормальному режимі роботи ради в зв’язку з
карантинними обмеженнями – Кіровоградщина у помаранчевій зоні. Тому під час
підготовки до пленарного засідання установчої сесії для уникнення ризиків, не було
проведено попередніх зібрань з новообраними депутатами. Порядок денний першої
установчої сесії сформовано таким чином, що спочатку будуть розглянуті питання внесення кандидатур для обрання секретаря ради та затвердження заступників і старост
міської ради. Внесення даних кандидатур на розгляд ради, згідно п.4 ст.42 ЗУ «Про
місцеве самоврядування в Україні» є переважним правом голови місцевої ради. Тож,
прошу депутатів поставитися правильно до пропозицій, які вносяться мною, як міським
головою.
Також пропоную не відкладати розгляд питань, пов’язаних з реорганізацією
приєднаних сільських рад, які сьогодні, у день установчої сесії міської ради припиняють
свою діяльність, як окремі юридичні особи. Це забезпечить правильність дій міської ради
щодо реорганізації приєднаних сільських рад – Миролюбівської, Мануйлівської,
Лозуватської.
Потім розглянемо питання про створення постійних комісій міської ради. Після
пропоную зробити перерву у роботі і решту питань порядку пропоную розглянути після
розгляду проєктів постійними комісіями, що передбачено ст. 47 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні».
Підгорний О.М.: З приводу порядку денного висловлю консолідовану думку депутатів
міської ради. Під час підготовки до установчої сесії не організовано проведення засідання
робочої групи, яка б попередньо ознайомилася з проектами рішень, які внесені сьогодні на
розгляд. Не проведена комунікація з політичними партіями, які ввійшли до складу ради.
Немає роздрукованих матеріалів. В проектах рішень, які оприлюднені на сайті, неповна
інформація. Пропоную перенести розгляд даних питань порядку денного на друге
пленарне засідання, до якого провести засідання робочої групи з представників
політичних сил.
Постолюк Л.А.: Відповідно до Регламенту міської ради 7 скликання, який чинний на
даний час, проекти рішень не роздруковуються. Депутати користуються в електронній
формі проектами, які оприлюднюються в терміни, визначені законодавством, на
офіційному сайті міської ради.
Підгорний О.М.: А в кого немає де подивитися матеріали на сайті? Або немає принтера,
щоб роздрукувати . Прошу матеріали друкувати для депутатів.
Гульдас Ю.Л.: На даний час діє регламент попереднього скликання.
Перелік питнь порядку денного обмежений – їх стільки, скільки необхідно для того, щоб
розпочати роботу ради 8 скликання – призначити посадових осіб на посади та створити
постійні депутатські комісії. Давайте сьогодні попрацюємо плідно. Під час роботи
пропоную робити перерви для обговорення питань порядку денного, а потім
продовжувати засідання, для того, щоб проголосувати за усі проекти.
Бровченко О.Д.: Порушуєте регламент. Нас, депутатів, тут не поважають. На було Робочої
групи. Не було обговорення посадових осіб. Положення про старост також не
обговорювали.
Постолюк Л.А.: Щодо Положення про старост. Сьогодні є чинне Положення про старост.
На даний час зміни у Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні» змінили
порядок призначення старост – обрання замінено на призначення за поданням міського

голови за погодження міською радою. Це визначено ст.54 прим.1. Таким чином,
залишається попереднє положення до старост, до нього пропонується тільки внести
правки, щоб привести його у відповідність до чинного законодавства.
Бровченко О.Д.: Проект рішення про посадовий оклад міського голови також не має даних
про суми та відсотки.
Гульдас Ю.Л.: Проекти були оприлюднені відповідно до чинного законодавства, під час
роботи ми спільно можемо напрацювати та прийняти. Щодо кандидатур на посади
заступників і старост – пропозиція щодо їх кандидатур має надходити від міського голови.
Я свої пропозиції озвучу.
Ніколенко О.В.: У нас добре складалася робота у попередньому скликанні, коли питання
порядку денного були попередньо обговорені на засіданнях постійних комісій. Ми, як
депутати, маємо право їх обговорювати та узгоджувати. Будемо розглядати питання
порядку денного після обговорення.
Гульдас Ю.Л.: Ми зібралися на сесію, щоб працювати та приймати рішення. Давайте
обговорювати кожну позицію. Не можна не приймати питання по секретарю. Тому
пропоную проводити обговорення кожного питання, після чого переходити до прийняття
рішень. Які питання не
Бровченко О.Д.: Питання по виконкому. Хтось знає кандидатури, які внесені до
виконкому.
Постолюк Л.А.: Сьогодні на порядок денний внесено міським головою виключно ті
питання, які не потребують попереднього обговорення у комісіях. Інші питання, які
потребують обговорення у комісіях, будуть перенесені на друге засідання. Сьогодні ми
спільно сформуємо постійні комісії. На друге засідання постійні комісії обговорять усі
питання, в т.ч. і питання про склад виконавчого комітету міської ради. Такий формат
роботи обрано в зв’язку з карантинними обмеженнями.
Бровченко О.Д.: Багато питань не обговорено. Депутати з проектами не ознайомлені.
Гульдас Ю.Л.: Разом з вами ми розглядатимемо питання порядку денного після
обговорення. Працюватимемо в режимі обговорення, прийняття. Будемо робити перерви,
провітрювати приміщення сесійної зали і далі працювати.
Підгорний О.М.: Я регламент вивчив. Він має ряд орфографічних помилок. Але в
регламенті за 10 днів визначено створення робочої групи.
Постолюк Л.А.: Порядок денний сесії сформовано таким чином, що мають бути прийняті
питання, які приймаються без попереднього розгляду у комісіях. Після того як сформуємо
комісії пропонується зробити перерву. Обговорити питання, які залишаться без розгляду
сьогодні, на наступному засіданні. А у перерві провести засідання комісій та
відпрацювати усі питання. В тому числі і регламент міської ради 8 скликання. Згідно
Ніколенко М.В.: Вітаю усіх з обраннях. Закликаю усіх залишити амбіції та об’єднатися
під прапором міської ради. Пропоную прийняти невідкладні рішення, інші перенести на
наступне засідання. Спробуємо обрати секретаря. Сесія є найвищим органом. Давайте не
будемо порушувати регламент. Треба готувати сесії. Це стосується нині діючого секретаря
та голови. Ми мали час для обговорення, але цього не зробили.
Ніколенко О.В.: Питання про доступність інформації до Постолюк Л.А. Матеріали мають
бути не тільки в електронному, а й паперовому вигляді.
Гульдас Ю.Л.: Давайте це пропишемо у регламенті та будемо його виконувати. Шановні
присутні, пропоную розглянути порядок денний та розпочати роботу.
Пропоную перейти до розгляду питань Порядку денного.
Отже, на ПОРЯДОК ДЕННИЙ 1-ї сесії восьмого скликання Маловисківської
міської ради внесено такі питання:
1. Про обрання Лічильної комісії
2. Про обрання секретаря Маловисківської міської ради восьмого скликання
3. Про затвердження першого заступника міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради Маловисківської міської ради

4. Про затвердження заступника міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради Маловисківської міської ради
5. Про затвердження керуючого справами виконкому Маловисківської міської ради
6. Про затвердження
старости
Паліївського старостинського округу
Маловисківської міської ради
7. Про затвердження
старости
Олександрівського
старостинського округу
Маловисківської міської ради
8. Про затвердження
старости
Первомайського
старостинського округу
Маловисківської міської ради
9. Про затвердження старости сіл Миролюбівка, Червона Поляна Маловисківської
міської ради
10. Про затвердження старости сіл Мануйлівка, Лутківка Маловисківської міської
ради
11. Про затвердження старости сіл Лозуватка, Димине Маловисківської міської ради
12. Про реорганізацію Миролюбівської сільської ради, що увійшла до складу
Маловисківської міської ради
13. Про реорганізацію Мануйлівської
сільської ради, що увійшла до складу
Маловисківської міської ради
14. Про реорганізацію Лозуватської сільської ради, що увійшла до складу
Маловисківської міської ради
15. Про затвердження Положення про постійні комісії Маловисківської міської ради
Маловисківської міської територіальної громади та їх особовий склад
16. Про внесення змін до Положення про старосту села (сіл) Маловисківської міської
територіальної громади
17. Про внесення змін до структури та чисельності при виконавчих органів
Маловисківської міської ради
18. Про створення фінансового управління
Маловисківської міської
ради,
затвердження Положення про фінансове управління Маловисківської міської ради
та вжиття заходів щодо його державної реєстрації
19. Про встановлення надбавок, надання матеріальної допомоги та преміювання
міського голови Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади
20. Про затвердження кількісного та персонального складу виконавчого комітету
Маловисківської міської ради Маловисківсьої міської територіальної громади
Інші пропозиції щодо питань порядку денного є ?
Шановні колеги! Прошу проголосувати за такий порядок денний: (ПОІМЕННЕ
ГОЛОСУВАННЯ)
ЗА-15
ПРОТИ-11
УТРИМАЛИСЬ-1
ПОРЯДОК ДЕННИЙ приймається.
Шановні колеги! Нам необхідно затвердити РЕГЛАМЕНТ І ПОРЯДОК РОБОТИ
першої сесії восьмого скликання.
На ваш розгляд пропонується наступний регламент і порядок роботи сесії :
- для інформації доповідачам з питання Порядку денного - до 10 хв. з кожного
питання;
Для виступів та звернень до 10 хвилин, довідок та оголошень – до 3 хвилин в кінці
роботи сесії.
Роботу першої сесії міської ради сьогодні не закінчувати, пленарне засідання не
закривати, а роботу продовжити після перерви.

Дату проведення наступного засідання першої сесії обговорити у робочому
порядку. Інші пропозиції є? Немає.
Прошу проголосувати за запропонований регламент і порядок роботи сесії
(ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ)
ЗА-16
ПРОТИ-10
УТРИМАЛИСЬ-1
Гульдас Ю.Л. Приймається. Переходимо до розгляду першого питання порядку
денного «Про обрання Лічильної комісії». Для обрання секретаря ради, що передбачено
таємним голосуванням, нам необхідно обрати Лічильну комісію. Прошу внести пропозиції
щодо кількості членів Лічильної комісії та її персональний склад. Пропоную визначитись
шляхом голосування. Хто за пропозицію, щоб утворити Лічильну комісію у складі 3-х
осіб та пропоную до складу комісії включити Ткаченка Віктора Анатолійовича, Щербака
Василя Васильовича.
Постолюк Л.А.: Пропоную включити до складу лічильної комісії Нетребу
Олександра Миколайовича.
Гульдас Ю.Л.: Приймається. Прошу проголосувати :
ЗА-16
ПРОТИ-10
УТРИМАЛИСЬ-1
Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. Тепер голосуємо за обрання голови Лічильної
комісії у складі. Пропонується обрати головою лічильної комісії Щербака Василя
Васильовича. Прошу проголосувати :
ЗА-25
ПРОТИ-0
УТРИМАЛИСЬ-1
Не голосував – 1
– Щербак В.В.
Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається.
Прошу Лічильну комісію приступити до роботи - підготувати бюлетені для
таємного голосування для обрання секретаря Маловисківської міської ради (комісія
видаляється для підготовки проведення процедури обрання секретаря міської ради).
Гульдас Ю.Л.: Переходимо до розгляду другого питання порядку денного «Про
обрання секретаря міської ради». На посаду секретаря ради пропоную обрати депутата
Постолюк Лесю Анатоліївну, яка працювала секретарем у 7 скликанні та зарекомендувала
себе добре на цій
посаді. Надаємо слово представникам Лічильної комісії.
Голова лічильної комісії Щербак В.В.: Шановні присутні, згідно Протоколу№1
Лічильної комісії Маловисківської міської ради 8 скликання головою Лічильної комісії
обрано Щербака Василя Васильовича, секретарем комісії – Ткаченка Віктора
Анатолійовича.
Протокол №2 Лічильної комісії засвідчує, що для проведення таємного голосування за
обрання секретарем міської ради Постолюк Л.А. виготовлено 26 бюлетенів – 25 - для
голосування присутніх у залі депутатів, 1 - для голосування міського голови. Скринька
для голосування знаходиться у залі.

Місце для голосування відведено – це кабінет заступника міського голови Бакалінського
О.М. Прошу отримати бюлетень для голосування та покинути зал для заповнення
бюлетеня.
Депутат Постолюк Л.А.: В зв’язку з тим, що на голосування ставиться питання про
обрання секретаря ради висунута моя кандидатура, повідомляю про конфлікт інтересів та
від голосування утримуюся.
Гульдас Ю.Л.: Заява депутата Постолюк Л.А. прийнята до уваги
(Процедура голосування депутатів, скривання скриньки та підрахунку голосів
проводиться у сесійній залі членами лічильної комісії)
Голова лічильної комісії Щербак В.В.: Шановні депутати. Лічильна комісія засвідчує
наступне. Результати голосування за секретаря ради:
«за» - 13
«проти» -13
Гульдас Ю.Л.: Рішення не приймається.
Кравченко-Бобринець С.Г.:Пропоную зробити перерву. Юрій Леонідович, пропоную
провести з керівниками політичних сил обговорення кандидатур, які внесені Вами на
обрання та затвердження, та консультації. Далі продовжити пленарне засідання І сесії.
Гульдас Ю.Л.Пропозиція приймається. Оголошується перерва.
Ніколенко М.В.: Пропоную зробити перерву на один тиждень та провести
консультації.
Гульдас Ю.Л.: У секретаря ради Постолюк Л.А. сьогодні припиняються
повноваження. Пропоную зробити перерву і сьогодні продовжити роботу. Оголошується
перерва на одну годину для проведення консультацій.
(ПЕРЕРВА)
Гульдас Ю.Л.: Продовжуємо пленарне засідання І сесії. Ми за Вами проведи
голосування за кандидатуру, запропоновану міським головою – Постолюк Леся
Анатоліївна. ІІ кандидатура не була підтримана необхідною кількістю голосів для обрання.
За кандидатуру Постолюк Л.А проголосувало 13 депутатів.
У кого будуть які пропозиції щодо обрання секретаря ради?
Ніколенко М.В.: Тут були озвучені недоліки в роботі ради та особисто секретаря
ради. Але висловлю консолідовану позицію депутатів міської ради та пропоную внести на
голосування кандидатуру Постолюк Лесі Анатоліївни.
Гульдас Ю.Л.: Прошу проголосувати за внесення на голосування за секретаря міської
ради кандидатури Постолюк Л.А.
ЗА-25
ПРОТИ-1
УТРИМАЛИСЬ-1
Не голосувала -1Постолюк Л.А.
Голова лічильної комісії Щербак В.В.: Шановні депутати. Лічильна комісія засвідчує
наступне. Результати голосування за секретаря ради:
«за» - 24
«проти» - 2
Гульдас Ю.Л.: Прошу затвердити Протокол №3 Лічильної комісії «Про результати
голосування за обрання секретаря міської ради».
Ставлю даний проект рішення на голосування.
ЗА- 25
ПРОТИ-1
УТРИМАЛИСЬ-1

Не голосувала -1Постолюк Л.А.
Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. Вітаю, Леся Анатоліївна, з обранням на посаду
секретаря міської ради. Прошу зайняти місце секретаря.
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного
Про затвердження Бакалінського Олександра Михайловича на посаді першого
заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Маловисківської
міської ради
Депутат Бакалінський О.М.: Оголошую про конфлікт інтересів. В зв’язку з тим, що
мою кандидатуру внесено на розгляд ради на затвердження на посаду заступника міського
голови від голосування з даного питання утримуюся. Також повідомляю, що участі у
підготовці даного проекту рішення участі не приймав.
Гульдас Ю.Л.: Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. Прошу
проголосувати :
ЗА- 25
ПРОТИ-1
УТРИМАЛИСЬ-1
Не голосував -1Бакалінський О.М.
Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. Про затвердження Жовтило Алли Василівни
заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Маловисківської
міської ради.
Ставлю даний проект рішення на голосування.
ЗА-27
ПРОТИ-0
УТРИМАЛИСЬ-0
Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. Про затвердження Линник Людмили Іванівни на
посаді керуючого справами виконкому Маловисківської міської ради. Ставлю даний
проект рішення на голосування.
ЗА-26
ПРОТИ-0
УТРИМАЛИСЬ-1
Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. Переходимо до затвердження старост
Маловисківської міської ради. Про затвердження Бузько Надії Вікторівни на посаді
старости сіл Мануйлівка, Лутківка Маловисківської міської ради. Ставлю даний проект
рішення на голосування.
ЗА-12
ПРОТИ-14
УТРИМАЛИСЬ-1
Гульдас Ю.Л.: Рішення не приймається. Які будуть пропозиції?
Ніколенко М.В.: Пропоную кандидатуру колишнього сільського голови Бараніка Михайла
Михайловича.
Гульдас Ю.Л.: У кого ще які будуть пропозиції? Немає. Ставлю на голосування. Баранік
Михайло Михайлович. Ставлю даний проект рішення на голосування.
ЗА-18
ПРОТИ-6
УТРИМАЛИСЬ-3
Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. Переходимо до наступного питання.

Про затвердження Хижняк Лариси Григорівни на посаді старости сіл Лозуватка,
Димине Маловисківської міської ради.
Мамедова З.В.: Прошу слово. Від виборів до виборів у нашому житті щось змінюється. Я
представляю село Лозуватка. Я не хочу сказати, що колишній сільський голова працював
погано. У мене особисто були ділові відносини з Головачем Олександром Івановичем. Але
результати виборів показали, що в нього немає такої значної підтримки від мешканців. Я
прошу підтримати кандидатуру Лариси Хижняк. Вона справді стане гарним керівником
території.
Гульдас Ю.Л.: Добре. Ставлю даний проект рішення на голосування.
ЗА-11
ПРОТИ-14
УТРИМАЛИСЬ-2
Гульдас Ю.Л.: Рішення не приймається. Які будуть пропозиції?
Ніколенко М.В.: Пропоную кандидатуру колишнього сільського голови Головача
Олександра Івановича.
Гульдас Ю.Л.: У кого ще які будуть пропозиції? Немає. Ставлю на голосування. Головач
Олександр Іванович. Ставлю даний проект рішення на голосування.
ЗА-18
ПРОТИ-5
УТРИМАЛИСЬ-4
Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. Наступне. Про затвердження Ткаченко Наталії
Петрівни на посаді старости сіл Миролюбівка, Червона Поляна Маловисківської міської
ради. Ставлю даний проект рішення на голосування.
ЗА-24
ПРОТИ-0
УТРИМАЛИСЬ-2
Не голосувало – 1Ткаченко В.А.
Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. Наступне питання. Про затвердження Шамкої
Людмили Валеріївни на посаді старости
Паліївського старостинського округу
Маловисківської міської ради.
Ставлю даний проект рішення на голосування.
ЗА-26
ПРОТИ-0
УТРИМАЛИСЬ-1
Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. Про затвердження Тупаленко Наталії Вікторівни
на посаді старости Первомайського старостинського округу Маловисківської міської
ради. Ставлю даний проект рішення на голосування.
ЗА-27
ПРОТИ-0
УТРИМАЛИСЬ-0
Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. Наступне питання про обрання старости
Олександрівського старостинського округу. Про затвердження
Кашпуровського
Олександра Миколайовича на посаді старости Олександрівського старостинського
округу Маловисківської міської ради. Ставлю даний проект рішення на голосування.
ЗА-12
ПРОТИ-9
УТРИМАЛИСЬ-6
Гульдас Ю.Л.: Рішення не приймається. Які будуть пропозиції щодо обрання на посаду
старости Олександрівського старостату?

Ніколенко М.В.: Пропонуємо на посаду старости Олександрівського старостинського
округу Бобринця Валерія Миколайовича.
Коваленко І.Б.: Можна слово. Ми зараз погоджуємо кандидатури старост, не питаючи
думку людей. Чому я голосувала за старосту сіл Миролюбівка та Червона Поляна
Ткаченко Наталю Петрівну? Бо у ході виборчої кампанії я була в цих селах і знаю думку
людей. Я не знаю думку людей села Олександдрівка та думку людей села Мануйлівка. Ми
не знаємо думку людей села Лозуватка. Ми просто голосуємо. Тому моя пропозиція – не
голосувати, а провести опитування мешканців цих населених пунктів.
Ніколенко М.В.: А ми не знали, як голосували за Вас, коли обирали Вас директором
Маловисківської ЗШ№4.Давайте не будемо переходити на особистості.
Гульдас Ю.Л.: Дуже добре. Я дотримуюся і Вашої думки. Ми почули кандидатуру на
посаду старости Олександрівського старостинського округу Бобринця Валерія
Миколайовича. Ставлю на голосування.
ЗА-19
ПРОТИ-5
УТРИМАЛИСЬ-2
Не голосувало – 1Бобринець – Кравченко С.Г.
Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. Але я нагадую про те, що звучало в кабінеті – ми
затвердили на посади старост терміном на один рік. Подивимося як вони працюють – далі
будемо вирішувати.
Наступний проект. Про реорганізацію Миролюбівської сільської ради, що увійшла до
складу Маловисківської міської ради
Доповідає начальник юридичного відділу міської ради Захватихата Тетяна Валеріївна
(доповідає Захватихата Т.В.)
Гульдас Ю.Л.: Ставлю даний проект рішення на голосування.
ЗА-27
ПРОТИ-0
УТРИМАЛИСЬ-0
Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. Про реорганізацію Мануйлівської сільської ради,
що увійшла до складу Маловисківської міської ради. Доповідає начальник юридичного
відділу міської ради Захватихата Тетяна Валеріївна
(доповідає Захватихата Т.В.)
Гульдас Ю.Л.: Ставлю даний проект рішення на голосування.
ЗА-27
ПРОТИ-0
УТРИМАЛИСЬ-0
Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. Про реорганізацію Лозуватської сільської ради, що
увійшла до складу Маловисківської міської ради.
Доповідає начальник юридичного відділу міської ради Захватихата Тетяна Валеріївна.
(доповідає Захватихата Т.В.)
Гульдас Ю.Л.: Ставлю даний проект рішення на голосування.
ЗА-27
ПРОТИ-0
УТРИМАЛИСЬ-0
Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. Про затвердження Положення про постійні комісії
Маловисківської міської ради Маловисківської міської територіальної громади та їх
особовий склад. Ставлю даний проект рішення на голосування.
ЗА-19
ПРОТИ-1

УТРИМАЛИСЬ-7
Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. Про затвердження особового складу постійних
комісій у такому складі:
Постійна комісія з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та
регламенту:
1.
Беспалова Наталка Олександрівна
2.
Чуйко Вадим Іванович
3.
Ніколенко Олександр Васильович
4.
Шостак Людмила Дмитрівна
5.
Маркова Наталія Миколаївна
Постійна комісія з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного
розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва:
1.
Гульдас Сергій Юрійович
2.
Ткаченко Віктор Анатолійович
3.
Підгорний Олег Михайлович
4.
Бровченко Олександр Дмитрович
5.
Кравченко – Бобринець Світлана Григорівна
Постійна комісія з питань земельних відносин, природокористування, планування
території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та
благоустрою:
1.
Кудоя Дмитро Володимирович
2.
Діордіца Володимир Анатиолійович
3.
Ніколенко Микола Васильович
4.
Мамедова Зінаїда Володимирівна
5.
Щербак Василь Васильович
Постійна комісія з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства,
енергозбереження та транспорту:
1.
Зелюнко Олександр Францевич
2.
Сьомка Олександр Володимирович
3.
Бакалінський Олександр Михайлович
4.
Нетреба Олександр Миколайович
5.
Крило Олег Анатолійович
Постійна комісія з гуманітарних питань:
1.
Терновий Дмитро Миколайович
2.
Кузьмич Володимир Павлович
3.
Онипсенко Валерій Миколайович
4.
Коваленко Інна Борисівна
5.
Бровченко Людмила Василівна
Ставлю даний проект рішення на голосування.
ЗА-25
ПРОТИ-0
УТРИМАЛИСЬ-2
Гульдас Ю.Л.:Рішення приймається.
Про внесення змін до Положення про старосту села (сіл) Маловисківської міської
територіальної громади
Доповідає начальник юридичного відділу міської ради Захватихата Тетяна Валеріївна.
(доповідає Захватихата Т.В.)
Гульдас Ю.Л.: Ставлю даний проект рішення на голосування.
ЗА-26
ПРОТИ-1
УТРИМАЛИСЬ-0

Про внесення змін до структури та чисельності при виконавчих органах Маловисківської
міської ради
Доповідає начальник загального відділу Берегуленко Тамара Михайлівна
(доповідє Берегуленко Т.М.)
Гульдас Ю.Л.: Ставлю даний проект рішення на голосування.
ЗА-25
ПРОТИ-0
УТРИМАЛИСЬ-2
Про створення фінансового управління Маловисківської міської ради, затвердження
Положення про фінансове управління Маловисківської міської ради та вжиття заходів
щодо його державної реєстрації
Доповідає завідувач сектором фінансів Похила Лариса Василівна
(доповідає Похила Л.В.)
Гульдас Ю.Л.: Ставлю даний проект рішення на голосування.
ЗА-27
ПРОТИ-0
УТРИМАЛИСЬ-0
Гульдас Ю.Л.Заявляю про конфлікт інтересів при розгляді наступного питання. Передаю
головування секретарю ради. Від прийняття рішення з даного питання утримуюся. Також
повідомляю, що участі у підготовці даного проекту рішення участі не приймав.
Постолюк Л.А. : Сьогодні у день установчої сесії набуває повноважень міський голова
Гульдас Юрій Леонідович. За вказаних обставин є потреба у затвердженні радою
надбавки, матеріальної допомоги та премії міському голові. За вказаних обставин вношу
на порядок денний проект Про встановлення надбавок, надання матеріальної допомоги та
преміювання міського голови Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади
Доповідає завідувач сектором фінансів Похила Лариса Василівна
(доповідає Похила Л.В.).
Постолюк Л.А.: Вношу даний проект на голосування:
ЗА-13
ПРОТИ-0
УТРИМАЛИСЬ-13
Не голосував -1Гульдас Ю.Л.
Постолюк Л.А.: Рішення не приймається.
Підгорний О.М.: Пропоную затвердити даний проект рішення терміном на один рік.
Постолюк Л.А.: Пропозиція прийнята. Ставлю даний проект рішення на голосування.
ЗА-22
ПРОТИ-0
УТРИМАЛИСЬ -3
Не голосував -1Гульдас Ю.Л.
Постолюк Л.А.: Рішення приймається. Передаю головування міському голові.
Гульдас Ю.Л.: Оголошується перерва у пленарному засіданні. Наступне засідання І сесії
міської ради відбудеться 27 листопада 2020 року.

Міський голова

Ю.Л.ГУЛЬДАС

