У К РА ЇНА
Маловисківська міська рада
Маловисківського району Кіровоградської області
26200, м. Мала Виска, вул. Спортивна, 6. Тел./факс (05258) 5-14-54
ПРОТОКОЛ
ЗАСІДАННЯ 2 СЕСІЇ
МАЛОВИСКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
восьмого скликання
Дата проведення : 15 грудня 2020 року
Початок засідання:10.00.
Місце проведення: сесійна зала міської ради, вул.Спортивна, 6, м.Мала Виска
Головуючий – секретар міської ради Постолюк Леся Анатоліївна
Постолюк Л.А.: Доброго дня, шановні депутати та усі присутні. У залі з 26 депутатів
міської ради присутні 21 депутат.
Які будуть пропозиції щодо початку роботи сесії ?
(вносяться п р о п о з и ц і ї )
Надійшла пропозиція розпочати роботу пленарного засідання другої сесії міської ради .
Прошу проголосувати (поіменне голосування):
ЗА-21
ПРОТИ-0
УТРИМАЛИСЬ-0
Постолюк Л.А.: Другу сесію Маловисківської міської ради восьмого скликання оголошую
ВІДКРИТОЮ.
(Звучить гімн України)
Постолюк Л.А.: На пленарне засідання другої сесії міської ради запрошені розробники
проектів рішень з числа працівників виконавчого комітету міської ради, структурних
підрозділів та підпорядкованих комунальних підприємств.
Отже, на порядок денний другої сесії Маловисківської міської вносяться такі питання
1. Про затвердження Регламенту Маловисківської міської ради Маловисківсьої
міської територіальної громади восьмого скликання;
2. Про звіт про виконання бюджету Маловисківської міської об’єднаної
територіальної громади за ІІІ квартал 2020 року;
3. Про внесення змін до рішення від 12 грудня 2019 року № 1929 «Про бюджет
Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік»;
4. Про затвердження Програми зайнятості населення Маловисківської міської
об’єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки;
5. Про затвердження Програми забезпечення житлом учасників бойових дій, осіб з
інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи
з числа учасників АТО/ООС, які
перебувають на квартирному обліку в Маловисківській міській раді на 2021 –
2023 роки;

6. Про затвердження Програми соціального захисту малозабезпечених верств
населення Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади на 20212023 роки;
7. Про затвердження Програми та Положення про надання одноразової матеріальної
допомоги громадянам Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади
на 2021-2023 роки;
8. Про затвердження програми забезпечення оздоровленням та відпочинком дітей з
інвалідністю, які проживають на території Маловисківської міської об’єднаної
територіальної громади на 2021 – 2023 роки;
9. Про затвердження Програми фінансування компенсації фізичним особам, які
надають соціальні послуги та проживають на території Маловисківської міської
об’єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки;
10. Про затвердження Програми відшкодування компенсації за перевезення окремих
пільгових категорій громадян на приміських та міжміських маршрутах загального
користування автомобільним транспортом по території Маловисківської міської
об’єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки;
11. Про затвердження Програми забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з
інвалідністю технічними засобами для використання в побутових умовах на 2021 2023 роки;
12. Про затвердження Програми соціального захисту громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи та проживають на території Маловисківської
міської територіальної громади на 2021-2023 роки;
13. Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів у
сфері господарської діяльності Маловисківської міської ради Маловисківської
міської територіальної громади на 2021 рік»;
14. Про внесення змін до штатного розпису комунального некомерційного
підприємства Маловисківський центр надання соціальних послуг;
15. Про затвердження Положення, структури та загальної чисельності працівників
відділу культури та туризму Маловисківської міської ради
Кіровоградської
області;
16. Про затвердження Положення, структури та загальної чисельності працівників
відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Маловисківської міської
ради.
У кого є пропозиції щодо порядку денного?
Немає. Прошу внести до порядку денного питання:
Про внесення змін до додатку 1 Програми розвитку первинної медико – санітарної
допомоги в Маловисківській ОТГ на 2020 – 2022 роки. З постійною комісією дане
питання попередньо розглянуто та погоджено.
Прошу проголосувати за такий Порядок денний пленарного засідання 2-ї сесії міської
ради (поіменне голосування).
ЗА-21
ПРОТИ-0
УТРИМАЛИСЬ-0
Постолюк Л.А.: ПОРЯДОК ДЕННИЙ приймається.
Шановні колеги! Нам необхідно затвердити РЕГЛАМЕНТ І ПОРЯДОК РОБОТИ
пленарного засідання 2-ї сесії.
На ваш розгляд пропонується наступний регламент і порядок роботи пленарного
засідання
-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 пленарного засідання 2-ї сесії Маловисківської міської ради закінчити сьогодні,
без перерви. Інші пропозиції є? Немає.
Прошу проголосувати за запропонований регламент і порядок роботи пленарного
засідання сесії. (поіменне голосування)
ЗА-21
ПРОТИ-0
УТРИМАЛИСЬ-0
Постолюк Л.А.: Шановні колеги! Переходимо до розгляду питань порядку денного:
Про затвердження Регламенту Маловисківської міської ради Маловисківсьої міської
територіальної громади восьмого скликання
Доповідає секретар міської ради Постолюк Леся Анатоліївна
(доповідає Постолюк Л.А.)
Постолюк Л.А.: Колеги, прошу до обговорення.
Ніколенко О.В.: Як голова профільної комісії, повідомляю, що проєкт рішення, після
внесених правок, рекомендовано до розгляду та затвердження радою. При цьому зазначу,
що рівень підготовки документу був недостатній. Звертаю на це особливу увагу. Тому
засідання постійної комісії проводилися 4 рази. Проєкт Регламенту було детально
опрацьовано.
Підгорний О.М.: Прошу внести доповнення до ст. 27 Регламенту такого змісту: Після
«Проект порядку денного сесії, сформований відповідно до вимог, зміни до нього
обговорюються і затверджуються в цілому міською радою більшістю голосів присутніх
депутатів» доповнити «Після чого головуючий на пленарному засіданні надає до 20
хвилин робочого часу депутатам міської ради, депутатським фракціям та депутатським
групам для оголошення тексту заяв, звернень». Таким чином, буде забезпечено
можливість внесення на розгляд ради пропозицій, які можуть бути розглянути протягом
пленарного засідання.
Постолюк Л.А.: У Регламенті міської ради передбачено розділ «Різне». Після завершення
розгляду питань порядку денного надається можливість депутатам міської ради та усім
присутнім виступити із заявою, оголошенням, інформацією.
Ставлю Вашу пропозицію на голосування. Прошу проголосувати :
ЗА-15
ПРОТИ-3
УТРИМАЛИСЬ-3
Постолюк Л.А.: Приймається пропозиція.
Чуйко В.І.: Звертаю увагу присутніх, що необхідно покращити якість документів, які
подаються на розгляд ради.
Бровченко О.Д.: В Регламенті треба було все міняти. В минулому скликанні такі ж були
правки.
Онипсенко В.М.: Я ознайомився з проектом Регламенту міської ради 8 скликання
напередодні сьогоднішнього пленарного засідання. Були деякі моменти незрозумілі. Але
після спілкування з секретарем ради я прийшов до висновку, що документ відповідає

чинному законодавству. Якщо так багато змін, як повідомили члени постійної профільної
комісії, які внесені до документу після оприлюднення його проєкту, то я не готовий
голосувати за такий проєкт, з яким я ще не ознайомився.
Ніколенко О.В.: Змін, які б змінили суть документу не відбулося. Відбулося уточнення
деяких статей у відповідності до тексту законодавчих актів.
Постолюк Л.А.: В Регламенті у ході роботи постійної комісії були внесені уточнення, які
не змінили суть викладеного. Уточнення стосувалися використаної термінології, деяких
норм, які в регламенті були інтерпретовані у вільній формі. Тепер вони змінені так, як у
нормативних документах. Кардинальних пропозицій, які б змінили суть документу, від
членів комісії
не надходило. Тому в опублікований проєкт Регламенту по суті
кардинальних змін не внесено.
Є ще пропозиції до проєкту Регламенту міської ради 8 скликання. Немає. Ставлю даний
проєкт рішення на голосування. Прошу проголосувати :
ЗА-18
ПРОТИ-1
УТРИМАЛИСЬ-2
Рішення приймається
Про звіт про виконання бюджету Маловисківської міської об’єднаної територіальної
громади за ІІІ квартал 2020 року
Доповідає завідувач сектором фінансів Похила Лариса Василівна
(доповідає Похила Л.В.)
Прошу проголосувати :
ЗА-21
ПРОТИ-0
УТРИМАЛИСЬ-0
Рішення приймається

Про внесення змін до додатку 1 Програми розвитку первинної медико – санітарної
допомоги в Маловисківській ОТГ на 2020 – 2022 роки
Доповідає завідувач сектором фінансів Похила Лариса Василівна
(доповідає Похила Л.В.)
Прошу проголосувати :
ЗА-21
ПРОТИ-0
УТРИМАЛИСЬ-0
Рішення приймається
Про внесення змін до рішення від 12 грудня 2019 року № 1929 «Про бюджет
Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік»
(доповідає Похила Л.В.)
Доповідає завідувач сектором фінансів Похила Лариса Василівна

Прошу проголосувати :
ЗА-21
ПРОТИ-0
УТРИМАЛИСЬ-0
Рішення приймається
Про
затвердження Програми зайнятості населення Маловисківської міської
територіальної громади на 2021-2023 роки
Доповідає начальник відділу соціального захисту населення, праці та охорони здоров’я
Шпак Тетяна Миколаївна
(доповідає Шпак Т.М.)
Прошу проголосувати :
ЗА-21
ПРОТИ-0
УТРИМАЛИСЬ-0
Рішення приймається
Про затвердження Програми забезпечення житлом учасників бойових дій, осіб з
інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи з числа учасників АТО/ООС, які перебувають на
квартирному обліку в Маловисківській міській раді на 2021 – 2023 роки
Доповідає начальник відділу соціального захисту населення, праці та охорони здоров’я
Шпак Тетяна Миколаївна
(доповідає Шпак Т.М.)
Прошу проголосувати :
ЗА-21
ПРОТИ-0
УТРИМАЛИСЬ-0
Рішення приймається
Про затвердження Програми соціального захисту малозабезпечених верств населення
Маловисківської міської територіальної громади на 2021-2023 роки
Доповідає начальник відділу соціального захисту населення, праці та охорони здоров’я
Шпак Тетяна Миколаївна
(доповідає Шпак Т.М.)
Прошу проголосувати :
ЗАПРОТИУТРИМАЛИСЬРішення приймається
Про затвердження Програми та Положення про надання одноразової матеріальної
допомоги громадянам Маловисківської міської територіальної громади на 2021-2023 роки
Доповідає начальник відділу соціального захисту населення, праці та охорони здоров’я
Шпак Тетяна Миколаївна
(доповідає Шпак Т.М.)
Прошу проголосувати :
ЗА-21
ПРОТИ-0

УТРИМАЛИСЬ-0
Рішення приймається
Про затвердження програми забезпечення оздоровленням та відпочинком дітей з
інвалідністю, які проживають на території Маловисківської міської об’єднаної
територіальної громади на 2021 – 2023 роки
Доповідає начальник відділу соціального захисту населення, праці та охорони здоров’я
Шпак Тетяна Миколаївна
(доповідає Шпак Т.М.)
Прошу проголосувати :
ЗА-21
ПРОТИ-0
УТРИМАЛИСЬ-0
Рішення приймається
Про затвердження Програми фінансування компенсації фізичним особам, які надають
соціальні послуги та проживають на території Маловисківської міської об’єднаної
територіальної громади на 2021-2023 роки
Доповідає начальник відділу соціального захисту населення, праці та охорони здоров’я
Шпак Тетяна Миколаївна
(доповідає Шпак Т.М.)
Прошу проголосувати :
ЗА-21
ПРОТИ-0
УТРИМАЛИСЬ-0
Рішення приймається
Про затвердження Програми відшкодування компенсації за перевезення окремих
пільгових категорій громадян на приміських та міжміських маршрутах загального
користування автомобільним транспортом по території Маловисківської міської
об’єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки
Доповідає начальник відділу соціального захисту населення, праці та охорони здоров’я
Шпак Тетяна Миколаївна
(доповідає Шпак Т.М.)
Прошу проголосувати :
ЗА-21
ПРОТИ-0
УТРИМАЛИСЬ-0
Рішення приймається
Про затвердження Програми забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю
технічними засобами для використання в побутових умовах на 2021 -2023 роки
Доповідає начальник відділу соціального захисту населення, праці та охорони здоров’я
Шпак Тетяна Миколаївна
(доповідає Шпак Т.М.)
Прошу проголосувати :
ЗА-21
ПРОТИ-0

УТРИМАЛИСЬ-0
Рішення приймається
Про затвердження Програми соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи та проживають на території Маловисківської міської
територіальної громади на 2021-2023 роки
Доповідає начальник відділу соціального захисту населення, праці та охорони здоров’я
Шпак Тетяна Миколаївна
(доповідає Шпак Т.М.)
Прошу проголосувати :
ЗА-21
ПРОТИ-0
УТРИМАЛИСЬ-0
Рішення приймається
Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів у сфері
господарської діяльності Маловисківської міської ради Маловисківської міської
територіальної громади на 2021 рік»
Доповідає начальник юридичного відділу міської ради Захватихата Тетяна Валеріївна
Прошу проголосувати :
ЗА-21
ПРОТИ-0
УТРИМАЛИСЬ-0
Рішення приймається
Про внесення змін до штатного розпису комунального некомерційного підприємства
Маловисківський центр надання соціальних послуг
Доповідає комунального підприємства «Центр надання соціальних послуг» Хмара Іван
Іванович
(доповідає Хмара І.І.)
Прошу проголосувати :

ЗА-21
ПРОТИ-0
УТРИМАЛИСЬ-0

Рішення приймається
Про затвердження Положення, структури та загальної чисельності працівників відділу
культури та туризму Маловисківської міської ради Кіровоградської області
Доповідає методист відділу культури та туризму міської ради Агаркова Тетяна Федорівна
(доповідає Агаркова Т.Ф.)
Прошу проголосувати :
ЗА-21
ПРОТИ-0
УТРИМАЛИСЬ-0
Рішення приймається
Про затвердження Положення, структури та загальної чисельності працівників відділу
освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Маловисківської міської ради

Доповідає начальник відділу освіти, молоді та спорту міської ради Шпак Алла
Володимирівна
(Доповідає Шпак А.В.)
Постолюк Л.А. Колеги, обговорення.
Підгорний О.М.: Пропоную міському голові до конкурсної комісії з відбору кандидатів на
посаду начальника відділу освіти, молоді та спорту міської ради ввести депутатів міської
ради для того, щоб призначення на посаду відбулося за згодою з міською радою та
представників трудових колективів навчальних закладів, для врахування їх думки . Це для
того, щоб на посаду призначалися особи, які будуть співпрацювати з міською радою та з
колегами та працювати без конфліктів. Нам конфлікти більше в міській раді не потрібні.
Постолюк Л.А.: Ваша пропозиція прийнята. Я повідомлю про Вашу пропозицію міського
голову.
А щодо Положення, яке розглядається, озвучу окрему позицію, як депутата міської ради.
В Положенні визначено, що призначення керівників освітніх закладів призначає
засновник. Вважаю дану позицію неправильно. Керівників навчальних закладів,
відповідно до чинного законодавства, може призначати уповноважений радою орган. У
нашому випадку – це відділ освіти, молоді та спорту, на який покладено повноваження
здійснювати загальне керівництво закладами освіти громади. До керівника відділу
висуваються значні вимоги як з боку мешканців громади, міської ради. Так і зі сторони
держави, так як розвиток освіти є делегованим державою місцевому самоврядуванню
повноваженням. І разом з тим, Положення, яке ми на разі затверджуємо, позбавляє
начальника відділу права призначати керівників навчальних закладів, для того, щоб мати
можливість підбирати ефективних керівників навчальних закладів. Вважаю це
неправильним.
Онипсенко В.М.: Поясніть ще раз – призначає міська рада. Директори шкіл
призначаються, згідно Закону України «Про загальну середню освіту» на конкурсній
основі.
Ніколенко О.В.: Як призначається керівник закладу – згідно законодавства засновником,
тобто міською радою, або уповноваженим ним органом. Є передбачена процедура. Ми
визначилися, що треба прописати у Положенні, що керівників закладів має призначати
засновник, тобто міська рада.
Ніколенко М.В.: Є процедура призначення керівників навчальних закладів на конкурсній
основі. Склад конкурсної комісії має бути професійним, щоб забезпечити професійність
керівників.
Онипсенко В.М.: Я також вважаю, що керівники навчальних закладів повинні мати
комунікацію з депутатським корпусом. Тому також підтримую, щоб керівників
призначала рада.
Потсолюк Л.А.: Є ще пропозиції. Немає. Прошу проголосувати.
ЗА-21
ПРОТИ-0
УТРИМАЛИСЬ-0
Рішення приймається

У кого є повідомлення, оголошення, звернення. Згідно регламенту надаємо до 3 хвилин
для повідомлення.
Тоді наступні оголошення. Відповідно до Закону України «Про статус депутатів місцевих
рад», згідно подання депутата міської ради Кравченко – Бобринець Світлани Григорівни
повідомляємо раду про визначення помічника – консультанта депутата міської ради
Ценцуру Оксану Михайлівну, 1985 р.н., та Соловйова Валерія Валерійовича, 1976 р.н.
Депутат Чуйко Вадим Іванович повідомляє про помічника депутата Попову Анну
Сергіївну, 22.03.2000 р.н.
Посвідчення про помічника – консультанта депутата Маловисківської міської ради
вручаємо для передачі депутатам Бобринець С.Г. та Чуйку В.І.
Наступне оголошення.
До міської ради надійшло повідомлення про створення депутатської фракції політичної
партії Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» в Маловисківській міській раді у складі
Кравченко – Бобринець Світлана Григорівна, Щербак Василь Васильович, Шостак
Людмила Дмитрівна, Онипсенко Валерій Миколайович. Головою фракції обрано
Кравченко – Бобринець Світлану Григорівну. Секретарем – Щербака Василя Васильовича.
Таким чином, маємо у міській раді 8 скликання депутатську фракцію.
Наступне. До міської ради надійшло звернення мешканців села Олександрівка. Зачитаю
звернення.
(Постолюк Л.А. зачитує звернення).
Постлюк Л.А.: Дане звернення було розглянуто профільною комісією. Надаю слово голові
профільної комісії Ніколенку О.В.
Ніколенко О.В.: Дане звернення розглянуто комісією. На мою думку, йде мова про
моделювання майбутніх проблем. Підстав для перегляду рішення ради я не бачу.
Постолюк Л.А.: Таким чином, Ви, як голова комісії не вбачаєте підстав для внесення
даного звернення на розгляд ради?
Ніколенко О.В.: Так, не вбачаю такої потреби.
Постолюк Л.А.: Тобто, на розгляд ради проект рішення, який би відображав зміст
звернення групи мешканців
території Олександрівського старостату Ви, як голова
профільної комісії, підстав не вбачаєте. Добре. Відповідь на звернення громадян буде
підготовлено з урахуванням цієї позиції постійної комісії.
Чуйко В.І.: Хочу скористатися тим, що зараз ведеться трансляція та звернутися до всіх.
Припиняйте маніпулювати депутатами міської ради. Рішення прийнято про призначення
сільського старости і змінювати його не будемо. Маніпулювати депутатами міської ради
припиняйте. Староста працює, працівники старостату також. Я особисто бачив, що
староста дотримується розпорядку робочого дня.
Підгорний О.М.: На бюджетній комісії секретар ради звернулася з проханням направляти
звернення та запити до посадових осіб та структурних підрозділів міської ради через
загальний відділ міської ради. Я інформую депутатів про те, що законодавством
передбачено, що депутат має право, згідно ст..14 Закону України «Про статус депутатів
місцевих рад» на невідкладний прийом та на одержання необхідної інформації. Прошу
виконком міської ради дотримуватися цієї норми. А депутати повинні знати, що їм
відмовити посадові особи в особистому прийомі та наданні необхідної для роботи
інформації не мають права. Депутати мають на це право і можуть його використовувати.

Постолюк Л.А.: Слово для виступу просила начальник відділу освіти, молоді та спорту
міської ради Шпак Алла Володимирівна. Надаємо їй слово.
Шпак А.В.: Закінчується моя каденція – закінчується контракт. Як складеться моя
подальша діяльність – не знаю. Тому хочу подякувати депутатам, своєму колективу та
директорам навчальних закладів, які тут присутні, з якими я працювала. За час моєї
роботи освітня галузь громади досягла високого рівня, що відзначалося і рейтингом освіти
громади по Кіровоградщині, і колишнім начальником відділу освіти Маловисківської
райдержадміністрації Валерієм Дмитровичем Барановським. Я завжди працювала так,
щоб усі цілі в освітній галузі були досягнуті, ні за чиї спини не ховалася. Не з моєї власної
вини я припинила державну службу. А на цю посаду прийшла з рівнозначної посади з
райдержадміністрації. Дякую усім за роботу.
Постолюк Л.А.: В кого ще є оголошення, заяви, звернення? Немає. Тож, ІІ сесію міської
ради восьмого скликання оголошую ЗАКРИТОЮ.
(Звучить Державний Гімн України)

Секретар міської ради

Л.А.ПОСТОЛЮК

