УКРАЇНА
Маловисківська міська рада
Маловисківського району Кіровоградської області
26200, м. Мала Виска, вул. Спортивна, 6. Тел./факс (05258) 5-14-54
ПРОТОКОЛ
І ЗАСІДАННЯ 3 СЕСІЇ
МАЛОВИСКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
восьмого скликання
Дата проведення : 22 грудня 2020 року
Початок засідання:10.00.
Місце проведення: сесійна зала міської ради, вул. Спортивна, 6, м.Мала Виска
Головуючий на пленарному засіданні – міський голова Гульдас Юрій Леонідович
Гульдас Ю.Л.: Доброго дня, шановні депутати та усі присутні. У залі з 26 депутатів
міської ради присутні 22 депутати.
Які будуть пропозиції щодо початку роботи сесії ?
(вносяться п р о п о з и ц і ї )
Надійшла пропозиція розпочати роботу пленарного засідання другої сесії міської ради .
Прошу проголосувати (поіменне голосування):
ЗА-23
ПРОТИ-0
УТРИМАЛИСЬ-0
Гульдас Ю.Л.: Третю сесію Маловисківської міської ради восьмого скликання оголошую
ВІДКРИТОЮ.
(Звучить гімн України)
Гульдас Ю.Л.: На пленарне засідання третьої сесії міської ради запрошені розробники
проектів рішень з числа працівників виконавчого комітету міської ради,
структурних підрозділів та підпорядкованих комунальних підприємств.
Також на пленарному засіданні присутній голова Новоукраїнської районної ради
Небога Олександр Іванович. Вітаємо Вас, Олександре Івановиче, з обранням на
посаду голови районної ради Новоукраїнського району, до якого тепер відноситься і
Маловисківська
територіальна
громада
після
реформування
районів
Кіровоградської області. Бажаємо наснаги та успіхів у Вашій нелегкій роботі, та
сподіваємося, на конструктивну співпрацю між Маловисківською міською та
Новоукраїнською районною радами.
А тепер переходимо до роботи. Отже, на порядок денний третьої
сесії
Маловисківської міської вносяться такі питання
1. Про затвердження структури та штату Маловисківської міської ради;
2. Про бюджет Маловисківської міської територіальної громади на 2021 рік;
3. Про затвердження Програми соціально - економічного розвитку Маловисківської
міської територіальної громади на 2021 рік;
4. Про затвердження Положення про відділ соціального захисту населення, праці та
охорони здоров’я виконавчого комітету Маловисківської міської ради;

5. Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 26 грудня 2019 року
№ 1994 «Про Положення про Службу у справах сім’ї та дітей Маловисківської
міської ради»;
6. Про затвердження звіту про здійснення Маловисківською міською радою
державної регуляторної політики у 2020 році;
7. Про затвердження Акту приймання - передачі послуг, наданих в рамках програми
«ДОБРЕ»;
8. Про затвердження Плану заходів щодо запобігання та протидії корупції у
виконавчому комітеті Маловисківської міської ради та її структурних підрозділах
на 2021 рік;
9. Про продовження терміну дії договорів оренди приміщень ФАПів;
10. Про продовження строку дії договору з УПСЗН про передачу на умовах
безоплатного користування (позички) комунального майна;
11. Про продовження строку дії договору безоплатного користування (позички)
комунального майна;
12. Про затвердження умов конкурсу з визначення пасажирських автомобільних
перевізників на міський та приміських автобусних маршрутах загального
користування, що проходять у межах території Маловисківської міської
територіальної громади;
13. Про організацію на території Маловисківської міської територіальної громадських
робіт у 2021 році;
14. Про визначення видів оплачуваних суспільно-корисних робіт для порушників, на
яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді суспільно-корисних
робіт та переліку об’єктів для відбування порушниками таких робіт у 2021 році;
15. Про затвердження видів безоплатних суспільно-корисних громадських робіт для
порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді
громадських робіт, та переліку об’єктів для відбування порушниками громадських
робіт на 2021 рік по території Маловисківської міської територіальної громади;
16. Про скасування рішення №2381від 30 липня 2020 року «Про затвердження
Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності»;
17. Земельні питання.
У кого є пропозиції щодо порядку денного?
Постолюк Л.А.: Прошу внести до Порядку денного пленарного засідання 3 сесії
міської ради питання:
Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2019 року № 1229 «Про
міський бюджет на 2020 рік»;
Про прийняття у комунальну власність Маловисківської міської ради зі спільної
власності територіальних громад сіл, селища Новоукраїнського району Кіровоградської
області закладів освіти - Маловисківський ліцей, Лозуватська ЗОШ І-ІІ ст., Мануйлівський
НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ», Комунальна установа «Інклюзивно – ресурсний центр»;
Про безоплатне прийняття у комунальну власність Маловисківської міської
територіальної громади об’єкту нерухомості за адресою вул. Центральна, 76, м. Мала
Виска (приміщення фінвідділу );
Про безоплатне прийняття у комунальну власність Маловисківської міської
територіальної громади бюджетних установ з цілісними майновими комплексами в тому
числі й майном, яке за ними обліковується на момент передачі;
Про безоплатне прийняття у комунальну власність Маловисківської міської
територіальної громади КНП «Маловисківський центр первинної медико-санітарної
допомоги Маловисківської районної ради» з рухомим та нерухомим майном, яке за ним
обліковується на момент передачі;

Про внесення змін до Положення про присвоєння звання «Почесний громадянин
міста Малої Виски». Розглянути дані питання перед розглядом проекту бюджету громади
на 2020 рік. З постійними комісіями дані питання попередньо розглянуті та погоджені.
Гульдас Ю.Л.: Приймається. Прошу проголосувати за такий Порядок денний пленарного
засідання 3 -ї сесії міської ради (поіменне голосування).
ЗА-23
ПРОТИ-0
УТРИМАЛИСЬ-0
Гульдас Ю.Л.: ПОРЯДОК ДЕННИЙ приймається. Шановні колеги! Нам необхідно
затвердити РЕГЛАМЕНТ І ПОРЯДОК РОБОТИ пленарного засідання 3 -ї сесії. На
ваш розгляд пропонується наступний регламент і порядок роботи пленарного засідання :
-для повідомлень та оголошень – 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 3-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-23
ПРОТИ-0
УТРИМАЛИСЬ-0
Гульдас Ю.Л.: Шановні колеги! Переходимо до розгляду питань порядку денного:
Про внесення змін до рішення сесії міської ради № 1929 від 19 грудня 2020 року «Про
міський бюджет на 2020 рік»
Доповідає завідувач сектором фінансів Похила Лариса Василівна
(доповідає Похила Л.В.)
Гульдас Ю.Л.: Прошу проголосувати :
ЗА-23
ПРОТИ-0
УТРИМАЛИСЬ-0
Рішення приймається
Про затвердження структури та штату Маловисківської міської ради
Доповідає начальник загального відділу Берегуленко Тамара Михайлівна
(доповідає Берегуленко Т.М.)
Гульдас Ю.Л.: Прошу проголосувати :
ЗА-8
ПРОТИ-15
УТРИМАЛИСЬ-0
Рішення не приймається

Ніколенко М.В: Звертаю Вашу увагу на те, що сільські старости Паліївського,
Олександрівського старостатів мають помічників.
Пропоную ввести посади помічників старост і в ново приєднані сількі території.
Берегуленко Т.М.: Посади помічників старост не передбачено нормативними
документами.
Ніколенко М.В.: На територіях, де працюють новообрані старости – колишніх
Миролюбівській, Мануйлівській та Лозуватській сільських радах – проживає велика
кількість мешканців. Там обов’язково потрібен працівник міської ради, який у разі
потреби, зможе підстрахувати старосту.
Гульдас Ю.Л.: Пропозиція приймається. Також у міській раді необхідно посилити
роботу з комунікації з громадськістю. Тому міська рада потребує окремого відділу, де
працювали б два спеціалісти. Вони будуть займатися підготовкою інформацій на
сайт міської ради, готувати до випуску бюлетень «Міські вісті», а також виїжджати
на сільські території для організації зустрічей з мешканцями, проведення роз’яснень
та опитувань мешканців з питань якості та охоплення послугами різних видів, та
отримання зворотного зв’язку. У нас багато громадських організацій, громадських
об’єднань, релігійних обєднань. Якими також необхідно підтримувати зв’язки.
Мешканці громади мають свою думку, і з ними міська рада, в т.ч. депутати міської
ради, зобов’язані радитися. Роботи у даному напрямку багато. Надаю слово
спеціалісту з комунікацій Сергію Васильєву.
Васильєв С.А.: Шановні депутати, Ви маєте розуміння про мою роботу тільки з того,
що Ви бачите на сайті, в бюлетені. Але крім того є ще багато документів, які у мене
на виконанні. Тому відділ потребує кадрового забезпечення.
Бровченко О.Д.: За п’ять попередніх років ніхто нікуди не виїдав.
Коваленко І.Б.: Зараз міська рада залучає до роботи з опитування громадської думки
громадські організації.
Громадська організація «Простір ідей» нещодавно проводила опитування з питань
формування бюджету.
Гульдас Ю.Л.: Міська рада постійно спілкується з мешканцями сільських територій
через сільських старост.
Ніколенко М.В.: Вважаємо введення додаткової одиниці до відділу з питань
комунікацій та зв’язків з громадськістю недоцільне.
Кузьмич В.П.: Чому є розуміння міської ради щодо введення посад помічників
старост. Чому ж не має розуміння важливості введення ще однієї посади до відділу
комунікації та зв’язків з громадськістю? Так не можна.
Гульдас Ю.Л.: Ніколенко О.В., як голова комісії, проінформуйте депутатів про
результати розгляду даного законопроекту.
Ніколенко О.В.: Проєкт рішення з структури міської ради рекомендований до
розгляду. Він має бути обговорений на пленарному засіданні.
Гульдас Ю.Л.: Є розуміння щодо помічників. З боку депутатів має бути розуміння з
питання додаткової штатної одиниці до відділу з комунікацій та роботі з

громадськістю. Має бути компроміс. Шановні депутати, звертаюся до вас –
прийміть правильне та зважене рішення. Вношу на голосування проєкт рішення:
Про затвердження структури та штату Маловисківської міської ради (з
пропозиціями додати чотири штатні одиниці діловода в загальний відділ міської
ради та одну штатну одиницю у відділ комунікацій та роботи з громадськістю
міської ради)
Прошу проголосувати :
ЗА-8
ПРОТИ-14
УТРИМАЛИСЬ-1
Рішення не приймається
Гульдас Ю.Л.: Шановні депутати. Ви не підтримуєте питання про створення відділу
з питань комунікації та зв’язків з громадськістю у складі двох працівників. І це
матиме негативні для громади наслідки. Ставлю на голосування проєкт рішення:
Про затвердження структури та штату Маловисківської міської ради (з
пропозиціями додати чотири штатні одиниці діловода в загальний відділ міської
ради)
Прошу проголосувати :
ЗА-21
ПРОТИ-0
УТРИМАЛИСЬ-2
Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається.
Про прийняття у комунальну власність Маловисківської міської ради зі спільної
власності територіальних громад сіл, селища Новоукраїнського району
Кіровоградської області закладів освіти – Маловисківський ліцей, Лозуватська ЗОШ
І-ІІ ст., Мануйлівський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ», Комунальна установа
«Інклюзивно – ресурсний центр»
Доповідає начальник юридичного відділу міської ради Захватихата Тетяна Валеріївна
(доповідає Захватихата Т.В.)
Гульдас Ю.Л.: Прошу проголосувати :
ЗА-23
ПРОТИ-0
УТРИМАЛИСЬ-0
Рішення приймається
Про безоплатне прийняття у комунальну власність Маловисківської міської
територіальної громади об’єкту нерухомості за адресою вул. Центральна, 76, м. Мала
Виска (приміщення фінвідділу )
Доповідає начальник юридичного відділу міської ради Захватихата Тетяна Валеріївна
(доповідає Захватихата Т.В.)
Гульдас Ю.Л.: Прошу проголосувати :
ЗА-23
ПРОТИ-0
УТРИМАЛИСЬ-0
Рішення приймається

Про безоплатне прийняття у комунальну власність Маловисківської міської
територіальної громади бюджетних установ з цілісними майновими комплексами в
тому числі й майном, яке за ними обліковується на момент передачі –
Маловисківський районний бібліотечний центр, Музей історії Маловисківського
району
Доповідає начальник юридичного відділу міської ради Захватихата Тетяна Валеріївна
(доповідає Захватихата Т.В.)
Гульдас Ю.Л.: Прошу проголосувати :
ЗА-23
ПРОТИ-0
УТРИМАЛИСЬ-0
Рішення приймається
Про безоплатне прийняття у комунальну власність Маловисківської міської
територіальної громади КНП «Маловисківський центр первинної медико-санітарної
допомоги Маловисківської районної ради» з рухомим та нерухомим майном, яке за
ним обліковується на момент передачі
Доповідає начальник юридичного відділу міської ради Захватихата Тетяна Валеріївна
(доповідає Захватихата Т.В.)
Гульдас Ю.Л.: Прошу проголосувати :
ЗА-23
ПРОТИ-0
УТРИМАЛИСЬ-0
Рішення приймається
Про бюджет Маловисківської міської територіальної громади на 2021 рік
Доповідає завідувач сектором фінансів Похила Лариса Василівна
(доповідає Похила Л.В.)
Гульдас Ю.Л.: Прошу проголосувати :
ЗА-23
ПРОТИ-0
УТРИМАЛИСЬ-0
Рішення приймається
Про затвердження Програми соціально - економічного розвитку Маловисківської
міської територіальної громади на 2021 рік
Доповідає завідувач сектором соціально – економічного розвитку, інвестицій та
проектної діяльності Федоренко Галина Вікторівна
Підгорний О.М.: Є пропозиція розглядати тільки в частині запланованих міською радою
заходів.
(Доповідає Федоренко Г.В.)
Федоренко Г.В.: Шановні депутати, звертаю Вашу увагу, що перспектива спів
фінансування проєктів міської ради з місцевого бюджету можуть отримати виключно ті,
які включені до Програми соціально – економічного розвитку.
Підгорний О.М.: Включені міською радою вулиці до переліку проєктів Програми
соціально – економічного розвитку потребують перегляду – ті, що знаходяться в

задовільному стані мають бути виключені – вул. Київська в м.Мала Виска,
вул..Центральна в с.Краснопілка. У нас немає у бюджеті коштів для того, щоб
ремонтувати відремонтовані дороги.
Гульдас Ю.Л.: Надаю слово першому заступнику Бакалінському О.М.
Бакалінський О.М.: Шановні присутні, до Програми соціально – економічного розвитку
внесено ряд проєктів, в т.ч. і на капітальний ремонт доріг, на ремонт яких розроблена
проєктної – кошторисна документація. Для того, щоб кошти міського бюджету
використовувалися раціонально, міська рада має першочергово профінансувати саме ці
капітальні ремонти. В зв’язку із ти, що на капітальний ремонт вул. Київської у м.Мала
Виска потребувалася значна сума коштів, то видатки були розділені на три черги робіт.
Залишилося до фінансувати третю чергу робіт з капітального будівництва і капітальний
ремонт буде завершено.
Гульдас Ю.Л.: Коштів сьогодні у бюджеті розвитку взагалі немає.
Підгорний О.М.: В тому й справа, що сьогодні коштів у бюджеті розвитку немає. А завтра
з’являться. І будемо фінансувати усі об’єкти, які включені до Програми соцеконом
розвитку.
Бровченко О.Д.: Річ у тому, що до Програми соціально – економічного розвитку внесено
ряд проєктів, які не відповідають нормам законодавства. Ось, наприклад, ремонт даху
Маловисківської ЗШ №4.
Гульдас Ю.Л.: Депутати, що зібралися в залі, я звертаюся до вас. Ви вирішуєте власні
інтереси. Ви не представляєте інтереси громади, бо наші мешканці не вповноважували
Вас на закриття школи та на інші речі. Оголошується перерва. Про дату продовження
пленарного засідання вам повідомить секретар ради.

Міський голова

Ю.ГУЛЬДАС

