
    
У К Р А Ї Н А 

Маловисківська міська рада 

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

 

ПРОТОКОЛ  

ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ 

15 СЕСІЇ МІСЬКОЇ РАДИ 8  СКЛИКАННЯ 

 

Дата проведення : 22 грудня  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 26  депутатів.  

Які будуть пропозиції  щодо початку  роботи сесії ? 

(вносяться п р о п о з и ц і ї ) 

Надійшла пропозиція розпочати роботу пленарного засідання п’ятнадцятої   

сесії міської ради.  Прошу проголосувати (поіменне голосування): 

 
                                                                                                                    ЗА-27 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Гульдас Ю.Л.: П’ятнадцяту сесію Маловисківської міської ради восьмого скликання 

оголошую ВІДКРИТОЮ.  

(Звучить гімн України) 

Гульдас Ю.Л.: На пленарне засідання п’ятнадцятої 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 п’ятнадцятої  сесії Маловисківської міської вносяться такі 

питання:  

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

Маловисківської міської територіальної громади на 2021 рік»; 

2. Про затвердження Програми  соціального і  економічного  розвитку  

Маловисківської міської   територіальної  громади  на 2022 рік; 

3. Про встановлення надбавок, надання матеріальної допомоги та преміювання 

міського голови; 

4. Про бюджет Маловисківської  міської територіальної громади  на 2022 рік 

5. Про внесення змін до  переліку платних послуг, що надаються  населенню  КНП 

«Маловисківська лікарня» Маловисківської міської ради  Новоукраїнського району 

Кіровоградської області; 

6. Про фін.план КП  ЦПМСД Маловисківської міської ради  Новоукраїнського 

району Кіровоградської області; 

7. Про внесення змін до рішення міської ради від 27 квітня 2021 року              № 491 

«Про затвердження Програми фінансування компенсації фізичним особам, які 

надають соціальні послуги та проживають на території Маловисківської міської 

територіальної громади на 2021-2023 роки»; 



8. Про затвердження Положення про міську робочу групу з питань легалізації 

виплати заробітної  плати і зайнятості населення та її складу; 

9. Про визначення видів оплачуваних суспільно-корисних робіт для засуджених та 

правопорушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді  

громадських робіт або засуджено за вчинення злочинів до даного покарання та 

переліку об’єктів для відбування особами таких робіт у 2022 році; 

10.  Про визначення видів оплачуваних громадських робіт та визначення об’єктів для 

організації проведення таких робіт у 2022 році; 

11. Про затвердження видів безоплатних суспільно-корисних громадських робіт для 

засуджених та правопорушників на 2020-2022 роки; 

12. Про затвердження договорів, додаткових угод укладених   Маловисківським 

міським головою від імені ради в міжсесійний період за 2021 рік; 

13. Про продовження строку дії договору безоплатного користування (позички) 

комунального майна № 237 від 21.11.2019, належного  Маловисківській міській 

територіальній громаді в особі Маловисківської міської ради; 

14. Про продовження строку користування  на умовах безоплатного користування 

(позички) комунального майна, належного  Маловисківській міській    

територіальній громаді в особі Маловисківської міської ради; 

15. Про передачу  на умовах безоплатного користування (позички) комунального 

майна, належного  Маловисківській міській   територіальній громаді в особі 

Маловисківської міської ради   Управлінню соціального захисту Новоукраїнської 

РДА; 

16. Про затвердження міської цільової соціальної програми «Молодь 

Маловисківщини» на 2022-2025 роки; 

17. Про затвердження міської цільової соціальної програми національно-патріотичного 

виховання у Маловисківській ТГ на період до 2025 року; 

18. 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; 

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

конкурсу на заміщення  вакантної посади директора Комунального закладу 

«Мануйлівська гімназія-заклад дошкільної освіти» Маловисківської міської ради 

Кіровоградської області; 

20. Про фінансову автономію закладів дошкільної освіти  Маловисківської міської 

територіальної громади; 

21. Про затвердження Положення про громадські пасовища; 

22. Про прийняття у комунальну власність Маловисківської міської територіальної 

громади земельних ділянок державної власності 

23. Про затвердження кількісного та персонального складу виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради; 

24. Про затвердження Плану роботи Маловисківської міської ради  на 2022 рік; 

25. Про безоплатне прийняття матеріалів від громадської організації «Окрилена 

громада Вись»;  

26. Земельні питання. 

У кого є ще пропозиції щодо порядку денного?  

Чуйко В.І.: Прошу включити до порядку денного два питання: 

Про розгляд протоколу тимчасової контрольної комісії за фактом виділення земельних 

ділянок громадянам міської ради Похильчуку та Никоденку.  

Направити міському голові рішення рекомендаційного характеру тимчасової контрольної 

комісії з вимогою в 7-денний термін провести додаткову службову перевірку з метою 

виявлення винних осіб, результати службової перевірки направити тимчасовій 

контрольній комісії на розгляд.  

Друге питання – внести на розгляд ради в черговий раз питання про надання гр. Феньку 

О.Л. дозволу на розроблення проєкту землеустрою на земельну ділянку, згідно поданої 



ним заяви. У проектах рішень міської ради є проект про відмову гр. Феньку О.Л., я ж 

звертаюся про надання. 

Ніколенко М.В.: Від фракції ПП «ЄС»  прошу включити до розгляду питання про 

звернення до керівництва держави про прийнятий ВРУ Закон України 5600. Прошу 

розглянути дане питання після розгляду питань порядку денного в різному. 

Гульдас Ю.Л.:   Прошу проголосувати за такий Порядок денний пленарного засідання 15 

-ї сесії міської  ради з пропозиціями та доповненнями (поіменне голосування).  

ЗА-27 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Гульдас Ю.Л.: ПОРЯДОК ДЕННИЙ приймається. Нам необхідно затвердити  

РЕГЛАМЕНТ І ПОРЯДОК РОБОТИ пленарного засідання  15-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 15-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-27 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Гульдас Ю.Л.: Шановні колеги! 20 хвилин для повідомлень та оголошень депутатів 

міської ради. 

Зелюнко О.Ф.: Звертаюся до міського голови Гульдаса Ю.Л. розглянути та вжити заходів 

щодо поведінки на минулому пленарному засіданні першого заступника Бакалінського 

О.М. 

Бровченко О.Д.: Те ж саме питання, на попередньому засіданні Бакалінський О.М. 

безпідставно назвав мене брехуном. 

Щербак В.В.: Щодо виконання попередньо прийнятого рішення міської ради про 

створення комісії по запобіганню запалення опалого листя. Комісія не створена. На сайті 

міської голови розміщено інформацію про те, що на мешканців за спалювання опалого 

листя накладають штраф. Це неприпустимо. Ми маємо вирішити питання про можливість 

мешканців отримувати послугу з вивезення листя, а потім накладати штрафи. 

Гульдас Ю.Л.: На сьогодні штрафи не накладалися на мешканців громади за спалювання 

листя. Інформація на сайті була викладена для профілактики. 

Підгорний О.М.: Повторно прошу розглянути питання про організацію приміщення для 

очікування відвідувачів, які прийшли на прийом до служби у справах дітей та відділу 

соціальної роботи міської ради, які розташовані у будівлі за адресою м.Мала Виска, вул. 

Центральна, 80. Тепер люди очікують у приміщенні бібліотеки, чим завдають 

незручностей відвідувачам бібліотеки. 

Гульдас Ю.Л.: Влаштувавши місце для очікування прийому для громадян у холі 

бібліотеки ми надаємо мешканцям додатково отримати ще й скористатися  бібліотечною 

послугую. В кого є ще звернення, оголошення? Немає. Переходимо до розгляду питань 

порядку денного: 

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. Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-27 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Рішення приймається 

 

Про затвердження Програми  соціального і  економічного  розвитку  

Маловисківської міської   територіальної  громади  на 2022 рік; 

Доповідає начальник відділу  соціально – економічного  розвитку, інвестицій та проектної 

діяльності Федоренко Галина Вікторівна 

(доповідає Федоренко Г.В.)  

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-27 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Гульдас Ю.Л.: Наступне питання містить для мене конфлікт інтересів. Передаю 

голосування секретарю ради Постолюк Л.А. 

Постолюк Л.А.: Проєкт рішення - Про встановлення надбавок, надання матеріальної 

допомоги та преміювання міського голови; 

Доповідає начальник юридичного відділу Захватихата Тетяна Валеріївна 

(доповідає Захватихата Т.В.) 

 

Постолюк Л.А.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-13 

                                                                                             ПРОТИ-8 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-5 

Не голосував -1 – Гульдас Ю.Л. 

 

Рішення НЕ приймається. Оголошується перерва на 10 хвилин.  

 

(ПЕРЕРВА 10 хвилин) 

 

Постолюк Л.А.: Про встановлення надбавок, надання матеріальної допомоги та 

преміювання міського голови (з внесеними пропозиціями постійної комісії – депутат 

Щербак В.В. премія – 10 %, надбавка – 30%); 

 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-12 

                                                                                             ПРОТИ-4 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-10 

Не голосував -1 – Гульдас Ю.Л. 

Рішення НЕ приймається.  

 

Постолюк Л.А Про встановлення надбавок, надання матеріальної допомоги та 

преміювання міського голови (за пропозицією Нетреби О.М. премія – 10 %, надбавка 

– 50%) 

 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-13 

                                                                                             ПРОТИ-5 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-7 



Не голосував -1 – Гульдас Ю.Л. 

Рішення приймається 

 

Постолюк Л.А.:  Про розгляд питання встановлення надбавок, надання матеріальної 

допомоги та преміювання міського голови після розгляду проєкту рішення про 

бюджет громади на 2022 рік (за пропозицією Кравченко – Бобринець С.Г.); 

                                                                                                                       ЗА-14 

                                                                                             ПРОТИ-6 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-6 

Не голосував -1 – Гульдас Ю.Л. 

 

Рішення приймається. Отже, розглядається питання Про бюджет Маловисківської  

міської територіальної громади  на 2022 рік 
Доповідає начальник фінансового управління міської ради Похила Лариса Василівна   

(доповідає Похила Л.В.) 

Бровченко О.Д.: Дохідна частина міського бюджету складається з податків та зборів. 

Заступники міського голови та працівники міської ради не допрацьовують у питаннях 

забезпечення дохідної частини бюджету. 

Ніколенко М.В.: При з'ясуванні питання про сплату податків за оренду землі деякі 

мешканці громади не можуть дати відповіді. 

Бровченко О.Д.: Інтенсивність праці апарату міської ради не забезпечує збільшення 

дохідної частини бюджету громади. 

Ніколенко М.В.: Неофіційне використання земельних ділянок без сплати податків 

свідчить про неефективну роботу апарату міської ради. 

Чуйко В.І.: З орендарями землі ніхто не зустрічається. Ефективність використання землі у 

громаді відсутня. 

Бровченко О.Д.: Як голова бюджетної комісії даю коментарі. Нами зменшено видатки на 

заробітну плату апарату міської ради – голові, секретарю, заступникам, начальникам 

відділів. Іншим працівникам заробітна плата не змінена. Старостам – по 1 тис грн. на 

під’їзд до міської ради. Депутатський фонд – по 10 тис. для задоволення звернень 

мешканців. Додано коштів для розвитку  медичної галузі – КНП «Маловисківська 

лікарня» та Маловисківський ЦПМСД. Відділ освіти – кошти перенаправлені з оплати 

праці керівництва, яке не забезпечило придбання вугілля для навчальних загальноосвітніх 

закладів, на оплату медичного огляду вчителів, оплату праці водія п’ятого шкільного 

автобуса, оздоровлення технічного персоналу, дезінфікуючі засоби для шкіл та дитсадків, 

на продукти харчування дітей, на інклюзивно – ресурсний центр, на проведення заходів по 

спорту. Відділ культури – кошти перенаправлені на оплату електроенергії, придбання 

канцтоварів, оплату послуг Інтернету, 0,25 ставки працівника Мануйлівського Будинку 

культури. Також скорочення посади одного методиста у відділі культури. Є пропозиція за 

проєкт голосувати. 

 Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-27 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. Оголошується перерва на 20 хвилин.  

(ПЕРЕРВА) 

Гульдас Ю.Л.: Продовжуємо пленарне засідання 15 –ї сесії міської ради.  

Про внесення змін до  переліку платних послуг, що надаються  населенню  КНП 

«Маловисківська лікарня» Маловисківської міської ради  Новоукраїнського району 

Кіровоградської області; 

Доповідає головний лікар КНП «Маловисківська лікарня» Чурпій Костянтин Леонідович  

(доповідає Чурпій К.Л.) 

 

Прошу   проголосувати:                                                                       

ЗА-27 



                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. Передаю головування Постолюк Л.А. 

 

Постолюк Л.А Про встановлення надбавок, надання матеріальної допомоги та 

преміювання міського голови – - пропозиція Щербака В.В. -  установити надбавку в 

розмірі 40% посадового окладу, здійснювати преміювання у розмірі 10 % посадового 

окладу, преміювання до державних та професійних свят, ювілейних дат у розмірі 100 % 

посадового окладу. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-18 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-8 

Не голосував -1 – Гульдас Ю.Л. 

 

Постолюк Л.А.: Рішення приймається. Передаю головування міському голові Гульдасу 

Ю.Л. 

 

Про фінансовий план КП ЦПМСД  Маловисківської міської ради  Новоукраїнського 

району Кіровоградської області; 

Доповідає  головний  лікар  КНП КП  ЦПМСД Левченко Ольга Миколаївна  

(доповідає Левченко О.М.) 

Щербак В.В.: Кошти на заробітну плату сімейним лікарям. 

Бровченко О.Д.: Кошти на розвиток галузі первинної допомоги.  

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати:                                                                       

ЗА-27 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про внесення змін до рішення міської ради від 27 квітня 2021 року № 491 «Про 

затвердження Програми фінансування компенсації фізичним особам, які надають 

соціальні послуги 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.) 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати:                                                                       

ЗА-27 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження Положення про міську робочу групу з питань легалізації виплати 

заробітної  плати і зайнятості населення та її складу; 

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

Шпак Тетяна Миколаївна  

(доповідає Шпак Т.М.) 

Чуйко В.І.: Пропоную поставити на голосування. 

Ніколенко О.В.: Комісія не підтримала даний проєкт. 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати:                                                                       

                                                                                                                       ЗА-12 

                                                                                             ПРОТИ-5 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-10 

Рішення НЕ приймається 



 

Про визначення видів оплачуваних суспільно-корисних робіт для засуджених та 

правопорушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді  

громадських робіт або засуджено за вчинення злочинів до даного покарання та 

переліку об’єктів для відбування особами таких робіт у 2022 році; 

Доповідає: начальник юридичного відділу Захватихата Тетяна Валеріївна 

(доповідає Захватихата Т.В.) 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати:                                                                       

ЗА-27 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Рішення приймається 

 

Про визначення видів оплачуваних громадських робіт та визначення об’єктів для 

організації проведення таких робіт у 2022 році; 

Доповідає: начальник юридичного відділу Захватихата Тетяна Валеріївна 

(доповідає Захватихата Т.В.) 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати:                                                                       

ЗА-27 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження видів безоплатних суспільно-користних громадських робіт для 

засуджених та правопорушників на 2020-2022 рік 

Доповідає: начальник юридичного відділу Захватихата Тетяна Валеріївна 

(доповідає Захватихата Т.В.) 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати:                                                                       

                                                                                                                       ЗА-27 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження договорів, додаткових угод укладених   Маловисківським міським 

головою від імені  ради  в міжсесійний період за 2021 рік; 

Доповідає: начальник юридичного відділу Захватихата Тетяна Валеріївна 

(доповідає Захватихата Т.В.) 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати:                                                                       

ЗА-27 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про продовження строку дії договору безоплатного користування (позички) 

комунального майна № 237 від 21.11.2019, належного  Маловисківській міській 

територіальній громаді в особі Маловисківської міської ради; 

Доповідає: начальник юридичного відділу Захватихата Тетяна Валеріївна 

(доповідає Захватихата Т.В.) 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати:                                                                       

                                                                                                                       ЗА-27 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 



 

Про продовження строку користування  на умовах безоплатного користування 

(позички) комунального майна, належного  Маловисківській міській територіальній 

громаді в особі Маловисківської міської ради; 

Доповідає: начальник юридичного відділу Захватихата Тетяна Валеріївна 

(доповідає Захватихата Т.В.) 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати:                                                                       

ЗА-27 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про передачу на умовах безоплатного користування (позички) комунального майна, 

належного  Маловисківській міській   територіальній громаді в особі 

Маловисківської міської ради   Управлінню соціального захисту Новоукраїнської 

РДА; 

Доповідає: начальник юридичного відділу Захватихата Тетяна Валеріївна 

(доповідає Захватихата Т.В.) 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати:                                                                       

                                                                                                                       ЗА-27 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження міської цільової соціальної програми «Молодь Маловисківщини» 

на 2022-2025 роки; 

Доповідає: начальник відділу освіти, молоді та спорту Онипсенко Валерій Миколайович 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати:                                                                       

ЗА-27 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження міської цільової соціальної програми національно-патріотичного 

виховання у Маловисківській ТГ на період до 2025 року; 

Доповідає: начальник відділу освіти, молоді та спорту Онипсенко Валерій Миколайович 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати:                                                                       

ЗА-27 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

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: Доповідає: начальник відділу освіти, молоді та спорту Онипсенко Валерій 

Миколайович 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати:                                                                       

ЗА-13 

                                                                                             ПРОТИ-7 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-7 

Рішення НЕ приймається 

 



Про затвердження складу та організацію  роботи конкурсної комісії для проведення 

конкурсу на заміщення  вакантної посади директора Комунального закладу 

«Мануйлівська гімназія-заклад дошкільної освіти» Маловисківської міської ради 

Кіровоградської області; 

Доповідає: начальник відділу освіти, молоді та спорту Онипсенко Валерій Миколайович 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати:                                                                       

ЗА-14 

                                                                                             ПРОТИ-8 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-5 

Рішення приймається.  

Ніколенко О.В.: Прошу озвучити результати голосування. 

(Берегуленко Т.М. озвучує результати голосування). 

Гульдас Ю.Л.: Комісія для проведення конкурсу на заміщення  вакантної посади 

директора Комунального закладу «Мануйлівська гімназія-заклад дошкільної освіти» 

затверджена.  

Бровченко О.Д.: У нас є альтернативний варіант. 

Ніколенко М.В.: Леся Анатоліївна, Ви збирали нас для обговорення складу комісії.  

Постолюк Л.А.: Так, дійсно, за рекомендацією постійної комісії з питань етики та 

регламенту начальник відділу освіти, молоді та спорту  Онипсенко В.М., зібрав голів 

фракцій. Від фракції ПП НАШ КРАЙ була присутня я, Постолюк Леся Анатоліївна. 

Ніколенко М.В.: Всі голови фракцій були присутні при обговоренні складу комісії. Ми 

виробили пропозиції. Зараз пропозиції не розглядаються. Більше ніяких переговорів у 

такому форматі проводитися не буде. 

Гульдас Ю.Л.: Я у засіданні комісії участі не приймав. Але рішення приймає не комісія, в 

якій приймала участь і Леся Анатоліївна,  а сесія міської ради. 

Щербак В.В.: Збиралися голови фракцій, виробили пропозиції по комісіям, і ці пропозиції 

не вносяться на голосування. 

Бровченко О.Д.: Валерій Миколайович, Ви нам сказали, що для вирішення даного 

питання Ви готові піти на будь – які компроміси.  

Ніколенко М.В.: Я такої неповаги ще не бачив до депутатів.  

Гульдас М.В.: Прошу заспокоїтися.  

Зелюнко О.Ф.:  

Бровченко О.Д.: Ми домовлялися.  

Гульдас Ю.Л.: Я з Вами не домовлявся. 

Кравченко _ Бобринець С.Г.: Ми не домовлялися, а шукали компроміси, які б 

влаштовули всіх.  

Постолюк Л.А.: В зв’язку з тим, що за рекомендацією постійної комісії з питань етики та 

регламенту було проведено нараду з головами фракцій політичних партій міської ради. 

Було вироблено пропозиції щодо складу комісій для проведення конкурсу на заміщення  

вакантних  посад  директорів «Маловисківського ліцею  імені Г.М.  Перебийноса» та  

«Мануйлівської  гімназії - закладу дошкільної освіти». Тому прошу повернутися до 

розгляду питань порядку денного - Про затвердження складу та організацію  роботи 

конкурсної комісії для проведення конкурсу на заміщення  вакантної посади директора 

Комунального закладу «Маловисківський ліцей імені Г.М.  Перебийноса» та прошу 

озвучити пропозиції, які були сформовані під час засідання голів депутатських фракцій. 

Гульдас Ю.Л.: Немає заперечень повернутися до складу комісій для проведення 

конкурсу на заміщення  вакантних  посад  директорів «Маловисківського ліцею  імені 

Г.М.  Перебийноса» та  «Мануйлівської  гімназії - закладу дошкільної освіти». По 

Мануйлівській школі ми вже проголосували. 

Бровченко Л.В.: Ми вирішили створити одну комісію для усіх шкіл. 

Гульдас Ю.Л.: Є проєкти рішень міської ради, які вносяться на голосування. 

Бровченко О.Д.: Ви хочете призначити тих, кого Ви хочете.  

Онипсенко В.М.: Дійсно було обговорено з головами фракцій. Під час другої зустрічі з 

керівниками фракцій мене було передано листочок, на якому було написано список 

кандидатів до комісії. І ми домовилися, що я озвучу склад комісії, який вироблено 



відділом. А Микола Васильович озвучить склад комісії, який був запропонований 

головами фракцій. Я не можу озвучити список кандидатів, бо він незаконний, і рішення 

буде незаконне. 

Ніколенко М.В.: Засновник – міська рада – виступає у ролі відповідача за рішення, які 

приймає. У проєкті, розробленому міською радою, тільки третина комісії - депутати, які 

відповідають за прийняте рішення, інші – залучені особи зі сторони. Я сприймаю Лесю 

Анатоліївну, як секретаря міської ради, а не Вашого заступника. Леся Анатоліївна, як 

посадова особа, яка у Вашу відсутність виконувала Ваші обов’язки, якій я довіряв у 

минулому часі, зібрала комісію разом з Валерієм Миколайовичем. На комісії Валерій 

Миколайович запропонував виключити з складу комісії посадовців міської ради, і ми це 

погодили. На засіданні комісії всі погодилися, що склад комісії має складатися не менш, 

як 60 % депутатів. Після того, як склад комісії по ліцею Перебийноса не був підтриманий 

радою,  Юрій Леонідович ставить на голосування склад комісії по Мануйлівській гімназії. 

Депутат пан Олександр Сьомка не зрозумів, за що проголосував, бо думав, що поставлено 

на голосування другий склад комісії, запропонований головами політичних фракцій 

міської ради. До складу комісії були включені представники усіх фракцій. Леся 

Анатоліївна нас спровокувала. Як посадовій особі їй віри немає, так як і Вам, Валерій 

Миколайович. 

Бровченко О.Д.: Валерій Миколайович,  Ви будете відповідати за усі порушення – за 

закупівлю вугілля, за миючі засоби, за підвезення дітей і за все інше. 

Гульдас Ю.Л.: Вже рік немає директорів у двох школах. Ніхто з представників трудових 

колективів  не звертався зі скаргами на колишніх директорів. Давайте надамо можливість 

працювати колективам навчальних закладів. 

Чуйко В.І.: Договорняків не було. Було засідання керівників фракцій, які виробили 

проєкт рішення з питання по визначенню складу комісії.  

Гудьдас Ю.Л.: Ми чого не даємо школам працювати? 

Щербак В.В.: Юрій Леонідович, рекомендую Вам поспілкуватися не тільки з директорами 

закладів, а з педагогами.  

Гульдас Ю.Л.: Для мене, як для голови, важливий результат.   

Постолюк Л.А.: Я ще раз звертаюся з пропозицією повернутися до питання про 

затвердження комісії з проведення конкурсу на заміщення  вакантних  посад  директорів 

шкіл.  

(сесійну залу залишають депутати Беспалова Н.О., Бровченко О.Д., Бровченко Л.В., 

Зелюнко О.Ф., Кравченко-Бобринець С.Г., Крило О.А., Кудоя Д.В., Маркова Н.М., 

Ніколенко М.В., Ніколенко О.В., Підгорний О.М., Сьомка О.В., Чуйко В.І., Щербак 

В.В., в залі залишилося 12 депутатів – пленарне засідання припинено в зв’язку з 

відсутністю кворуму згідно ст. 44 пп3,4 Регламенту Маловисківської міської ради). 

Гульдас Ю.Л.: Про продовження пленарного засідання 15-ї сесії буде повідомлено 

додатково.   

 

 

 

Міський голова                                                                                                 Юрій ГУЛЬДАС  


