
    
У К Р А Ї Н А 

Маловисківська міська рада 

Новоукраїнського  району Кіровоградської області 

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

ПРОТОКОЛ  

І  ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ 

11 СЕСІЇ МІСЬКОЇ РАДИ 8  СКЛИКАННЯ 

 

Дата проведення : 26 серпня  2021 року 

Початок засідання: 10.00.   

Місце проведення: сесійна зала міської ради,  вул. Спортивна, 6, м. Мала Виска  

Головуючий – міський голова Гульдас Юрій Леонідович 

 

Гульдас Ю.Л.: 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 ) 

 

Гульдас Ю.Л.: Надійшла пропозиція розпочати роботу пленарного засідання 

одинадцятої  сесії міської ради.  Прошу проголосувати (поіменне голосування): 

                                                                                                                    ЗА-22 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Гульдас Ю.Л.: Одинадцяту сесію Маловисківської міської ради восьмого скликання 

оголошую ВІДКРИТОЮ.  

(Звучить гімн України) 

 

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

розробники проектів рішень з числа працівників виконавчого комітету міської ради, 

структурних підрозділів та підпорядкованих комунальних підприємств, та 

територіальних відомств. 

Отже, на порядок денний одинадцятої   сесії Маловисківської міської вносяться такі 

питання:  

1. Про виконання Програми соціально - економічного розвитку Маловисківської  

міської  територіальної  громади за  І півріччя 2021 року; 

2. Про внесення змін до рішення від 22 грудня  2020 року № 54  «Про бюджет 

Маловисківської міської територіальної громади на 2021 рік»; 

3. Про затвердження  Положення про порядок оплати та надання пільг  по оплаті за 

навчання в Маловисківській дитячій школі мистецтв; 

4. Про затвердження розміру  щомісячної батьківської плати за навчання дітей в 

Маловисківській дитячій школі мистецтв; 

5. Про прийняття об’єкту нерухомості, що знаходиться за адресою вул. Центральна 

82, м. Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області, зі спільної 

власності територіальних громад сіл, селища, міста Новоукраїнського району у 

комунальну власність Маловисківської міської територіальної громади; 

6. Про внесення змін  до структури та загальної  чисельності працівників  відділу 

культури та туризму Маловисківської міської ради; 



7. Про створення резервного фонду та затвердження Положення про використання 

коштів резервного фонду бюджету Маловисківської міської територіальної 

громади; 

8. Про  створення комісії з обстеження  житлових та нежитлових будівель, споруд  та 

земельних ділянок усіх форм власності при  Маловисківській міській раді; 

9. Про внесення змін до Положення про комісію Маловисківської міської ради  з 

питань надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які опинилися в 

складних життєвих обставинах,  та її складу; 

10. Про внесення змін до Програми та Положення  про надання одноразової  

матеріальної допомоги громадянам Маловисківської міської  територіальної 

громади на 2021-2023 роки; 

11. Про затвердження  Положення та міської робочої групи з питань легалізації 

виплати заробітної  плати і зайнятості населення  на території  Маловисківської   

міської територіальної громади; 

12. Про затвердження Положення про оренду майна Маловисківської міської 

територіальної громади та забезпечення відносин у сфері оренди комунального 

майна; 

13. Про затвердження Переліку другого типу об’єктів комунальної власності  

Маловисківської територіальної громади, що  підлягають передачі в оренду без 

проведення аукціону; 

14. Про платні послуги, що надаються населенню КНП «Маловисківська лікарня» 

Маловисківської міської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області; 

15. Про затвердження  Положення  про порядок складання, затвердження  фінансового 

плану КНП «Маловисківська лікарня» Маловисківської міської ради 

Новоукраїнського району Кіровоградської області; 

16. Про затвердження печатки, штампи, фірмовий бланк Комунального 

некомерційного підприємства «Маловисківська лікарня» Маловисківської міської 

ради Новоукраїнського району Кіровоградської області; 

17. Про прийняття  матеріалів від фізичної особи; 

18. Про передачу  майна (ПК) з балансу Маловисківської міської ради на баланс 

відділу освіти, молоді та спорту міської ради; 

19. Про надання згоди на прийняття майна з державної у комунальну власність 

Маловисківської міської територіальної громади; 

20. Про затвердження Положення  про конкурс  на посаду директора комунального  

закладу загальної середньої освіти Маловисківської міської ради  Кіровоградської 

області (нова редакція); 

21. Про затвердження складу та організацію  роботи конкурсної комісії для проведення 

конкурсу на заміщення  вакантної посади директора Комунального закладу 

«Маловисківський ліцей імені Г.М.  Перебийноса» Маловисківської міської ради 

Кіровоградської області; 

22. Про затвердження складу та організацію  роботи конкурсної комісії для проведення 

конкурсу на заміщення  вакантної посади директора Комунального закладу 

«Мануйлівський ліцей-заклад дошкільної освіти» Маловисківської міської ради 

Кіровоградської області; 

23. Земельні питання. 

У кого є ще пропозиції щодо порядку денного?  

 

Пропозиція Постолюк Л.А: Розглянути питання, пов’язані з КНП Маловисківська 

лікарня,  на початку пленарного засідання в зв’язку з виробничою необхідністю 

головному лікарю підприємства Чурпія К.Л., який присутній на засіданні міської ради, 

має потребу у поверненні на робоче місце. 

 



Гульдас Ю.Л.: Добре. Ставлю на голосування.  Прошу проголосувати за такий Порядок 

денний пленарного засідання  11 -ї  сесії міської  ради з урахуванням пропозиції Постолюк 

Л.А. (поіменне голосування).  

ЗА-22 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                             УТРИМАЛИСЬ-0   

Гульдас Ю.Л.:   ПОРЯДОК ДЕННИЙ приймається. 

 

Гульдас Ю.Л.:   Нам необхідно затвердити  РЕГЛАМЕНТ І ПОРЯДОК РОБОТИ 

пленарного засідання  11-ї   сесії.  На ваш розгляд пропонується наступний регламент і 

порядок роботи пленарного засідання: 

-для повідомлень та оголошень депутатів міської ради   – до 20 хвилин 

-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  11-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)  

(Чуйко В.І. залишив залу засідання, у залі присутні 20 депутатів) 

 

ЗА-21 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                              УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Гульдас Ю.Л.:   Шановні колеги!  Переходимо до розгляду питань порядку денного: 

Про платні послуги, що надаються населенню КНП «Маловисківська лікарня» 

Маловисківської міської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області; 

Доповідає заступник головного лікаря Маловисківської лікарні Бушко Оксана Вацлавівна   

(доповідає Бушко О.В.) 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                                  ЗА-21 

                                                                                                                           ПРОТИ-0 

                                                                                                             УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

 

Про затвердження  Положення  про порядок складання, затвердження  фінансового 

плану КНП «Маловисківська лікарня» Маловисківської міської ради 

Новоукраїнського району Кіровоградської області; 

Доповідає заступник головного лікаря Маловисківської лікарні Бушко Оксана Вацлавівна   

(Доповідає Бушко О.В.) 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                                 ЗА-21 

                                                                                                                           ПРОТИ-0 

                                                                                                             УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

 

Про затвердження печатки, штампи, фірмовий бланк Комунального некомерційного 

підприємства «Маловисківська лікарня» Маловисківської міської ради 

Новоукраїнського району Кіровоградської області; 



Доповідає заступник головного лікаря Маловисківської лікарні Бушко Оксана Вацлавівна.  

 

Постолюк Л.А.: Прошу включити до проєкту рішення, яке розглядається пункт  про 

внесення змін до Статуту КНП «Маловисківська лікарня» в плані неприбутковості. 

Попередньо дане питання розглянуто і погоджено профільною  

(Доповідає Бушко О.В.) 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати в цілому з врахуванням доповнень:  Провнесення 

змін до Статуту,  затвердження печатки, штампи, фірмовий бланк Комунального 

некомерційного підприємства «Маловисківська лікарня» Маловисківської міської 

ради Новоукраїнського району Кіровоградської області; 

                                                                     

                                                                                                                       ЗА-21 

                                                                                                                 ПРОТИ-0 

                                                                                                    УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

 

(Із залу вийшов депутат Зелюнко О.Ф, у залі 19 депутатів) 

 

Про виконання Програми соціально - економічного розвитку Маловисківської  

міської  територіальної  громади за  І півріччя 2021 року; 

Доповідає спеціаліст відділу соціально – економічного  розвитку, інвестицій та проектної 

діяльності  Сойченко Тетяна Василівна  

(доповідає Сойченко Т.В.) 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-20 

                                                                                                                 ПРОТИ-0 

                                                                                                   УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

 

(До залу повернулися Чуйко В.І. та Зелюнко О.Ф.,   у залі 21  депутат) 

 

Про внесення змін до рішення від 22 грудня  2020 року № 54  «Про бюджет 

Маловисківської міської територіальної громади на 2021 рік» 

Доповідає начальник фінансового управління міської ради Похила Лариса Василівна   

(доповідає Похила Л.В.) 

 

Гульдас Ю.Л.: За пропозицію провести голосування по кожному пункту окремо) 

(рішення приймається більшістю від присутніх у залі)Прошу   проголосувати :  

                                                                                                                       ЗА-11 

                                                                                                                 ПРОТИ-4 

                                                                                                   УТРИМАЛИСЬ-7 

 

Рішення приймається. Розглядаємо проєкт рішення Про внесення змін до рішення від 22 

грудня  2020 року № 54  «Про бюджет Маловисківської міської територіальної 

громади на 2021 рік»  по кожному пункту окремо. 

 

Про внесення змін до рішення від 22 грудня  2020 року № 54  «Про бюджет 

Маловисківської міської територіальної громади на 2021 рік» спів фінансування на 

придбання шкільного автобуса (30 % вартості – 620 тис. грн. ) 

 



Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-22 

                                                                                                                ПРОТИ-0 

                                                                                                  УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

 

Про внесення змін до рішення від 22 грудня  2020 року № 54  «Про бюджет 

Маловисківської міської територіальної громади на 2021 рік» одноразова премія 

дітям які успішно склали ЗНО, щомісячна стипендія обдарованим дітям 57620 тис. 

грн.)  

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-22 

                                                                                                                ПРОТИ-0 

                                                                                                  УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

 

Про внесення змін до рішення від 22 грудня  2020 року № 54  «Про бюджет 

Маловисківської міської територіальної громади на 2021 рік» зміна напрямків 

використання коштів по відділу освіті молоді та спорту: придбання продуктів 

харчування -145863,35; оплата праці по договорам ЦПХ +99068,32; нарахування на 

оплату праці +21795,03; видатки на відрядження +25000,00 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-22 

                                                                                                                ПРОТИ-0 

                                                                                                  УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

 

Про внесення змін до рішення від 22 грудня  2020 року № 54  «Про бюджет 

Маловисківської міської територіальної громади на 2021 рік» оплата 

водопостачання по відділу культури та туризму (бібліотека)  1000 грн. 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-22 

                                                                                                                ПРОТИ-0 

                                                                                                  УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

 

Про внесення змін до рішення від 22 грудня  2020 року № 54  «Про бюджет 

Маловисківської міської територіальної громади на 2021 рік» оплата праці з 

нарахуванням двох сторожів (міський будинок культури) 65315 грн. 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-22 

                                                                                                                ПРОТИ-0 

                                                                                                  УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

 

Про внесення змін до рішення від 22 грудня  2020 року № 54  «Про бюджет 

Маловисківської міської територіальної громади на 2021 рік» субвенція державного 



бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку та 

фінансування програми цивільного захисту на 2021-2023 роки 20,0 грн. 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-22 

                                                                                                                ПРОТИ-0 

                                                                                                  УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

 

Про внесення змін до рішення від 22 грудня  2020 року № 54  «Про бюджет 

Маловисківської міської територіальної громади на 2021 рік» фінансова підтримка 

ГО «Ветерани Маловисківщини» 10000,0 грн. 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-22 

                                                                                                                ПРОТИ-0 

                                                                                                  УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

 

Про внесення змін до рішення від 22 грудня  2020 року № 54  «Про бюджет 

Маловисківської міської територіальної громади на 2021 рік» Маловисківський 

ЦПМСД (субвенція від Злинської ТГ) 70000 грн. 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-22 

                                                                                                                ПРОТИ-0 

                                                                                                  УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

 

Про внесення змін до рішення від 22 грудня  2020 року № 54  «Про бюджет 

Маловисківської міської територіальної громади на 2021 рік» відшкодування 

вартості пільгового проїзду залізничним транспортом та компенсація пільг з послуг 

зв’язку 136 тис. 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-22 

                                                                                                                ПРОТИ-0 

                                                                                                  УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

 

Про внесення змін до рішення від 22 грудня  2020 року № 54  «Про бюджет 

Маловисківської міської територіальної громади на 2021 рік»  за пропозицію 

Підгорного О.М. «Про придбання КП «Мала Виска Водоканал» каналопромивочної 

машини» 2093,4 тис. грн. 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-12 

                                                                                                                 ПРОТИ-6 

                                                                                                   УТРИМАЛИСЬ-4 

Гульдас Ю.Л.: Рішення НЕ приймається 

 



Про внесення змін до рішення від 22 грудня  2020 року № 54  «Про бюджет 

Маловисківської міської територіальної громади на 2021 рік» за пропозицією 

Підгорного О.М. «Про виділення коштів на ремонтні роботи по Маловисківському 

ліцею ім. Г.Перебийноса та ЗОШ № 4 - 58020 грн. 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-22 

                                                                                                                 ПРОТИ-0 

                                                                                                   УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

 

Про внесення змін до рішення від 22 грудня  2020 року № 54  «Про бюджет 

Маловисківської міської територіальної громади на 2021 рік» за пропозицією 

Підгорного О.М «Щодо зменшення обсягу коштів резервного фонду та спрямування 

на поточний ремонт покрівлі приміщення котельні Маловисківської лікарні» 63010 

грн 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-22 

                                                                                                                 ПРОТИ-0 

                                                                                                   УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

 

Про внесення змін до рішення від 22 грудня  2020 року № 54  «Про бюджет 

Маловисківської міської територіальної громади на 2021 рік» за пропозицією 

Підгорного О.М  «Про виділення коштів на утилізація ламп Маловисківський ліцей 

ім. Перебийноса» 12645 грн. 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-22 

                                                                                                                 ПРОТИ-0 

                                                                                                   УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

 

Про внесення змін до рішення від 22 грудня  2020 року № 54  «Про бюджет 

Маловисківської міської територіальної громади на 2021 рік» за пропозицією 

міського голови «Про виділення коштів в сумі 15 тис. грн. відділу культури та 

туризму (святкування дня села Краснопілка, Вишневе та Паліївка) 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-22 

                                                                                                                 ПРОТИ-0 

                                                                                                   УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

 

Про внесення змін до рішення від 22 грудня  2020 року № 54  «Про бюджет 

Маловисківської міської територіальної громади на 2021 рік» за пропозицією 

міського голови «Про виділення коштів в сумі 12870 грн. відділу культури та тризму 

(ремонтні роботи пам’ятника загиблим воїнам в с. Первомайське)». 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-15 



                                                                                                                 ПРОТИ-1 

                                                                                                   УТРИМАЛИСЬ-5 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

 

Про внесення змін до рішення від 22 грудня  2020 року № 54  «Про бюджет 

Маловисківської міської територіальної громади на 2021 рік» за пропозицією 

міського голови «Про виділення коштів для КП «Мала Виска МКП» на запасні 

частини до автотракторної техніки 97600,0 грн. 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-13 

                                                                                                                 ПРОТИ-1 

                                                                                                   УТРИМАЛИСЬ-7 

Гульдас Ю.Л.: Рішення НЕ приймається 

 

Про внесення змін до рішення від 22 грудня  2020 року № 54  «Про бюджет 

Маловисківської міської територіальної громади на 2021 рік» за пропозицією 

міського голови «Щодо виділення коштів на реконструкцію нічного вуличного 

освітлення та монтаж нових ліній згідно клопотань старост с. Миролюбівка, с. 

Олександрівка, с. Мануйлівка 116950,0 грн. 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-12 

                                                                                                                 ПРОТИ-1 

                                                                                                   УТРИМАЛИСЬ-8 

Гульдас Ю.Л.: Рішення НЕ приймається 

 

Про внесення змін до рішення від 22 грудня  2020 року № 54  «Про бюджет 

Маловисківської міської територіальної громади на 2021 рік» за пропозицією 

міського голови «Щодо виділення коштів на придбання емульсії бітумної 12 тонн 

192000,0 грн. 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-13 

                                                                                                                 ПРОТИ-1 

                                                                                                   УТРИМАЛИСЬ-7 

Гульдас Ю.Л.: Рішення НЕ приймається 

 

(зал залишила депутатка Кравченко – Бобринець С.Г.,  у залі 20 депутатів) 

 

Про внесення змін до рішення від 22 грудня  2020 року № 54  «Про бюджет 

Маловисківської міської територіальної громади на 2021 рік» (з урахування 

пропозицій та в цілому) 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-21 

                                                                                                                 ПРОТИ-0 

                                                                                                   УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

 

Про затвердження  Положення про порядок оплати та надання пільг  по оплаті за 

навчання в Маловисківській дитячій школі мистецтв; 



Доповідає начальник відділу культури та туризму міської ради Рижикова Юлія 

Олександрівна  

(доповідає Рижикова Ю.О.) 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-21 

                                                                                                                 ПРОТИ-0 

                                                                                                   УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

 

Про затвердження розміру  щомісячної батьківської плати за навчання дітей в 

Маловисківській дитячій школі мистецтв; 

Доповідає начальник відділу культури та туризму міської ради Рижикова Юлія 

Олександрівна  

(доповідає Рижикова Ю.О.) 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-21 

                                                                                                                 ПРОТИ-0 

                                                                                                   УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

 

Про прийняття об’єкту нерухомості, що знаходиться за адресою вул. Центральна 82, 

м. Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області, зі спільної 

власності територіальних громад сіл, селища, міста Новоукраїнського району у 

комунальну власність Маловисківської міської територіальної громади; 

Доповідає начальник відділу  містобудування, архітектури, будівництва та житлово – 

комунального господарства міської ради Білоног Володимир Геннадійович  

(доповідає Білоног В.Г.) 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-21 

                                                                                                                 ПРОТИ-0 

                                                                                                   УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

 

Про внесення змін  до структури та загальної  чисельності працівників  відділу 

культури та туризму Маловисківської міської ради; 

Доповідає начальник відділу культури та туризму міської ради Рижикова Юлія 

Олександрівна  

(доповідає Рижикова Ю.О.) 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-21 

                                                                                                                 ПРОТИ-0 

                                                                                                   УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

 

Про створення резервного фонду та затвердження Положення про використання 

коштів резервного фонду бюджету Маловисківської міської територіальної громади; 

Доповідає начальник  спеціаліст з цивільного захисту, надзвичайних ситуацій та 

техногенної безпеки Графенюк Олександр Ігоревич 



(доповідає Графенюк О.І.) 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                     ЗА-21 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

 

Про  створення комісії з обстеження  житлових та нежитлових будівель, споруд  та 

земельних ділянок усіх форм власності при  Маловисківській міській раді; 

Доповідає начальник відділу  містобудування, архітектури, будівництва та житлово – 

комунального господарства міської ради Білоног Володимир Геннадійович 

(доповідає Білоног В.Г.)  

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                     ЗА-21 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

 

Про внесення змін до Положення про комісію Маловисківської міської ради  з 

питань надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які опинилися в 

складних життєвих обставинах,  та її складу; 

Доповідає начальник  відділу  соціального захисту населення, праці та охорони здоров’я 

міської ради Шпак Тетяна Миколаївна   

(доповідає Шпак Т.М.) 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                     ЗА-21 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

 

Про внесення змін до 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 

міської ради Шпак Тетяна Миколаївна   

(доповідає Шпак Т.М.) 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-21 

                                                                                                                 ПРОТИ-0 

                                                                                                   УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

 

Про затвердження  Положення та міської робочої групи з питань легалізації виплати 

заробітної  плати і зайнятості населення  на території  Маловисківської   міської 

територіальної громади; 

Доповідає начальник  відділу  соціального захисту населення, праці та охорони здоров’я 

міської ради Шпак Тетяна Миколаївна   



(доповідає Шпак Т.М.) 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-10 

                                                                                                                 ПРОТИ-2 

                                                                                                   УТРИМАЛИСЬ-9 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

 

Про затвердження Положення про оренду майна Маловисківської міської 

територіальної громади та забезпечення відносин у сфері оренди комунального 

майна; 

Доповідає начальник відділу  містобудування, архітектури, будівництва та житлово – 

комунального господарства міської ради Білоног Володимир Геннадійович  

(доповідає Білоног В.Г.) 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-21 

                                                                                                                 ПРОТИ-0 

                                                                                                   УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

 

Про затвердження Переліку другого типу об’єктів комунальної власності  

Маловисківської територіальної громади, що  підлягають передачі в оренду без 

проведення аукціону; 

Доповідає начальник відділу  містобудування, архітектури, будівництва та житлово – 

комунального господарства міської ради Білоног Володимир Геннадійович  

(доповідає Білоног В.Г.) 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                     ЗА-21 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

 

Про прийняття  матеріалів від фізичної особи; 

Доповідає секретар міської ради Постолюк Леся Анатоліївна    

(доповідає Постолюк Л.А.) 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                     ЗА-21 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

 

Про передачу майна (ПК) з балансу Маловисківської міської ради на баланс відділу 

освіти, молоді та спорту міської ради; 

Доповідає секретар міської ради Постолюк Леся Анатоліївна    

(доповідає Постолюк Л.А.) 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-21 

                                                                                                                 ПРОТИ-0 



                                                                                                   УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

 

Про надання згоди на прийняття майна з державної у комунальну власність 

Маловисківської міської територіальної громади; 

Доповідає секретар міської ради Постолюк Леся Анатоліївна    

(доповідає Постолюк Л.А.) 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-21 

                                                                                                                 ПРОТИ-0 

                                                                                                   УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

 

Про затвердження Положення  про конкурс  на посаду директора комунального  

закладу загальної середньої освіти Маловисківської міської ради  Кіровоградської 

області (нова редакція); 

Доповідає начальник відділу освіти, молоді та спорту міської ради Онипсенко Валерій 

Миколайович   

(доповідає Онипсенко В.М.) 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-14 

                                                                                                                 ПРОТИ-0 

                                                                                                   УТРИМАЛИСЬ-7 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

 

Про затвердження складу та організацію  роботи конкурсної комісії для проведення 

конкурсу на заміщення  вакантної посади директора Комунального закладу 

«Маловисківський ліцей імені Г.М.  Перебийноса» Маловисківської міської ради 

Кіровоградської області; 

Доповідає начальник відділу освіти, молоді та спорту міської ради Онипсенко Валерій 

Миколайович   

(доповідає Онипсенко В.М.) 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-11 

                                                                                                                 ПРОТИ-2 

                                                                                                   УТРИМАЛИСЬ-8 

Гульдас Ю.Л.: Рішення НЕ  приймається 

 

Про затвердження складу та організацію  роботи конкурсної комісії для проведення 

конкурсу на заміщення  вакантної посади директора Комунального закладу 

«Маловисківський ліцей імені Г.М.  Перебийноса» Маловисківської міської ради 

Кіровоградської області (з урахуванням пропозицій профільної комісії) (за основу і в 

цілому з врахуванням пропозиції Підгорного О.М.) 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-20 

                                                                                                                 ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-1 

Гульдас Ю.Л.: Рішення  приймається 



 

Про затвердження складу та організацію  роботи конкурсної комісії для проведення 

конкурсу на заміщення  вакантної посади директора Комунального закладу 

«Мануйлівський ліцей-заклад дошкільної освіти» Маловисківської міської ради 

Кіровоградської області  

Доповідає начальник відділу освіти, молоді та спорту міської ради Онипсенко Валерій 

Миколайович   

(доповідає Онипсенко В.М.) 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-21 

                                                                                                                 ПРОТИ-0 

                                                                                                   УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

 

 

 

Міський голова                                                                                                 Ю.Л.ГУЛЬДАС  


