
 
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  

 ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ 

8 СЕСІЇ МІСЬКОЇ РАДИ 8  СКЛИКАННЯ 

 

Дата проведення : 4 червня  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  23 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 восьмої сесії міської ради.  

Прошу проголосувати (поіменне голосування): 

                                                                                                                    ЗА-24 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Восьму сесію Маловисківської міської ради восьмого скликання оголошую 

ВІДКРИТОЮ.  

(Звучить гімн України) 

 

Гульдас Ю.Л.: На пленарне  засідання восьмої  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 восьмої  сесії Маловисківської міської вносяться такі питання:  

1. Про виплату міської премії обдарованим учням закладів освіти Маловисківської 

міської ради за підсумками 2020-2021 навчального року; 

2. Про затвердження Програми  та Порядку компенсації пільгового проїзду окремих 

категорій громадян Маловисківської міської територіальної громади залізничним 

транспортом  на 2021-2023 роки; 

3. Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 15 грудня 2020 року № 36 

«Про затвердження Програми соціального захисту малозабезпечених верств 

населення Маловисківської міської територіальної громади на 2021-2023 роки»; 

4. Про   Програму підтримки  малого підприємництва Маловисківської міської 

територіальної громади на 2021-2023 роки; 

5. Про затвердження переліку проєктів, які будуть реалізуватися у 2021 році  у 

Маловисківській міській територіальній  громаді, як переможці конкурсу міні - 

проєктів місцевого розвитку «Майбутнє  громади в наших руках»; 

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

Маловисківської міської  територіальної громади на 2021 рік»; 



7. Про звіт про виконання бюджету Маловисківської міської територіальної громади  

за січень-березень 2021 року; 

8. Про безоплатне прийняття у комунальну власність Маловисківської міської 

територіальної громади КНП «Маловисківська центральна районна лікарня»; 

9. Про внесення змін до складу комісії міської ради з питань присвоєння міських 

премій обдарованим учням та педагогічним працівникам; 

10. Про пониження ступеня та перейменування Комунального закладу 

«Мануйлівський ліцей- заклад дошкільної освіти»; 

11. Про постановку на балансовий облік майна, придбаного  в рамках програми 

«ДОБРЕ» - дорожній ремонтер; 

12. Про затвердження акта приймання – передачі  майна - легкового автомобіля ГАЗ 

31105  та іншого індивідуально визначеного майна з подальшою передачею КП 

«Мала Виска -МКП»; 

13. Про постановку  на баланс та затвердження  акту  приймання – передачі 

індивідуально визначеного майна (комп’ютерної техніки); 

14. Про затвердження  акту про передачу основних засобів і малоцінних та 

швидкозношуваних предметів фінансовому управлінню Маловисківської міської 

ради; 

15. Про затвердження акту приймання-передачі основних засобів з балансу відділу 

освіти, молоді та спорту  на баланс комунальному підприємству «Мала Виска – 

МКП»;  

16. Про  затвердження  інвестиційної програми  КП «Мала Виска Водоканал» на 

липень 2021 року – червень 2022 року по централізованому   водопостачанню та 

водовідведенню; 

17. Про встановлення тарифів на послуги з централізованого водопостачання та 

централізованого водовідведення, тарифів на   послуги з поводження з твердими 

побутовими відходами,  що надаються комунальним підприємством «Мала Виска 

Водоканал»; 

18. Про внесення змін до  Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів у 

сфері господарської діяльності Маловисківської міської ради Маловисківської 

міської територіальної громади на 2021 рік»; 

19. Земельні питання 

У кого є пропозиції щодо порядку денного?  

 

Постолюк Л.А.: Прошу внести до Порядку денного питання : Про внесення змін до 

рішення Маловисківської міської ради від 06 квітня 2021 року №427 «Про надання  

попередньої згоди на прийняття майна з державної у комунальну власність 

Маловисківської міської територіальної громади».Проект рішення попередньо був  

розглянутий   на засідання профільної комісії, голова Зелюнко Олександр Францевич. 

Також надійшов Депутатський запит Ткаченка Віктора Анатолійовича – пропоную 

включити до  розгляду.  

Бровченко О.Д.: Прошу внести до Порядку денного 8 сесії депутатський запит про стан 

кладовищ. 

Кравченко – Бобринець С.Г.: Прошу внести до Порядку денного 8 сесії питання про 

передачу комунального майна Мар'янівської амбулаторії.  

Гульдас Ю.Л.: Прошу проголосувати за такий Порядок денний пленарного засідання  8 -ї  

сесії міської  ради (поіменне голосування).  

 

ЗА-24 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

 



Гульдас Ю.Л.:  ПОРЯДОК ДЕННИЙ приймається. Шановні колеги! Нам необхідно 

затвердити  РЕГЛАМЕНТ І ПОРЯДОК РОБОТИ пленарного засідання  8-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  8-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-24 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.:  Колеги, у кого є оголошення або повідомлення.  

Щербак В.В.: Мною на попередній сесії було подано депутатський запит по культурі. Так 

як ми за три місяці не змогли придбати обладнання для діток. Як завжди, відповідь надана 

неповна. Дітям докупили шнури (до музичної апаратури) за кошти депутатів.  

Начальник відділу культури нам розповідала, що вони нічого не проводять, бо у нас 

карантинні заходи. Я зачитаю – заробітна плата начальника відділу за січень – лютий.У 

мене питання – за яку складність та напруженість вона отримує надбавку та премію. Ми 

не вміємо провести свято. Друге питання. Вишневський клуб – 4 людини на ставці. Клуб 

працює, але проводиться один захід на рік – День села.  

Договорів ЦПХ до кінця року не повинно бути. 

Якщо виділяються кошти на придбання матеріалів треба оперативно проводити 

закупівлю. К нас у культурі працю близько 50 осіб, і ми не можемо закупити апаратуру.  

Гульдас Ю.Л.: Надає відповідь заступник Жовтило А.В. 

Жовтило А.В.: У нас у місті Мала Виска немає міського Будинку культури, тому у 

Вишневському клубі працюють працівники культури, які надають культурні послуги усім 

мешканцям культури. 

Щодо закупки – ми вас почули, налагодимо закупівлі. 

Гульдас Ю.Л.: Щодо роботи  Вишневського клубу – там провдяться заходи щотижня 

А 50 працівників культури працюють про усій території. 

Щодо договорів ЦПХ – якщо провдиться День міста та День Незалежності на заходи 

наймаються фахівці. 

Бровченко О.Д.: Написати сценарій до Нового року – 10 тисяч гривень.  

Позавчора провдили свято у парку. Подарунки одним дали, іншим – не дали. Начальник 

відділу культури телефонувала, що будуть давати подарунки, але так подарунків не дали. 

Батьки телефонують,  

Гульдас Ю.Л.: Онипсенко В.М., начальник відділу, дайте відповідь. 

Онипсенко В.М.: Колеги, День Захисту дітей був організований відділом освіти, молоді та 

спорту. При підготовці організації було враховано максимальну кількість дітей, які 

можуть взяти участь у заходах з нагоди Дня захисту дітей, попередньо було прораховано 

кількість учасників, та , відповідно було придбано солодощі та подарунки. Я визнаю, що 

відбулися деякі недоречності, причини яких вже проаналізовані, і більше не будуть 

допущені при організації заходів у громаді.  

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

Про виплату міської премії обдарованим учням закладів освіти Маловисківської міської 

ради за підсумками 2020-2021 навчального року; 

Доповідає начальник  відділу освіти, молоді та спорту  Онипсенко Валерій Миколайович 

(доповідає Онипсенко В.М.) 



Гульдас Ю.Л.:  Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-24 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження Програми та Порядку компенсації пільгового проїзду окремих 

категорій громадян Маловисківської міської територіальної громади залізничним 

транспортом  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-24 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 15 грудня 2020 року № 36 «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.) 

Гульдас Ю.Л.:  Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-24 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про Програму підтримки  малого підприємництва Маловисківської міської територіальної 

громади на 2021-2023 роки; 

Доповідає начальник відділу  соціально – економічного  розвитку, інвестицій та проектної 

діяльності Федоренко Галина Вікторівна  

(доповідає Федоренко Г.В.) 

 

Гульдас Ю.Л.:  Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-24 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження переліку проєктів, які будуть реалізуватися у 2021 році  у 

Маловисківській міській територіальній  громаді, як переможці конкурсу міні - проєктів 

місцевого розвитку «Майбутнє  громади в наших руках»; 

Доповідає начальник відділу  соціально – економічного  розвитку, інвестицій та проектної 

діяльності Федоренко Галина Вікторівна  

(доповідає Федоренко Г.В.) 

 

Гульдас Ю.Л.:  Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-13 

                                                                                             ПРОТИ-0 



                                                                               УТРИМАЛИСЬ-11 

Рішення НЕ приймається 

 

(Пленарне засідання залишив депутат Кашпуровський О.М., в залі 22 депутати) 

 

Про звіт про виконання бюджету Маловисківської міської територіальної громади  за 

січень-березень 2021 року; 

Доповідає завідувач відділу  фінансового управління міської ради   Стець Ірина 

Олексіївна  

(доповідає Стець І.О) 

 

Гульдас Ю.Л.:  Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-23 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

(До пленарного засідання приєднався депутат Кашпуровський О.М., у залі 23 депутати) 

 

Про безоплатне прийняття у комунальну власність Маловисківської міської 

територіальної громади КНП «Маловисківська центральна районна лікарня»; 

Доповідає заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Жовтило Алла Василівна  

(доповідає Жовтило А.В.) 

 

Гульдас Ю.Л.:  Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-24 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

(Пленарне засідання залишив депутат Кашпуровський О.М., в залі 22 депутати) 

 

Про внесення змін до складу комісії міської ради з питань присвоєння міських премій 

обдарованим учням та педагогічним працівникам; 

Доповідає начальник  відділу освіти, молоді та спорту  Онипсенко Валерій Миколайович 

(доповідає Онипсенко В.М.) 

 

Гульдас Ю.Л.:  Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-23 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про пониження ступеня та перейменування Комунального закладу «Мануйлівський ліцей- 

заклад дошкільної освіти»; 

Доповідає начальник  відділу освіти, молоді та спорту  Онипсенко Валерій Миколайович 

(доповідає Онипсенко В.М.) 

 

Гульдас Ю.Л.:  Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-23 

                                                                                             ПРОТИ-0 



                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про постановку на балансовий облік майна, придбаного  в рамках програми «ДОБРЕ» - 

дорожній ремонтер; 

Доповідає начальник відділу  соціально – економічного  розвитку, інвестицій та проектної 

діяльності Федоренко Галина Вікторівна  

(доповідає Федоренко Г.В.) 

 

Гульдас Ю.Л.:  Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-23 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження акта приймання – передачі  майна - легкового автомобіля ГАЗ 31105  та 

іншого індивідуально визначеного майна з подальшою передачею КП «Мала Виска -

МКП»; 

Доповідає секретар міської ради Постолюк Леся Анатоліївна  

(доповідає Постолюк Л.А.) 

 

Гульдас Ю.Л.:  Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-23 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про постановку  на баланс та затвердження  акту  приймання – передачі індивідуально 

визначеного майна (комп’ютерної техніки); 

Доповідає секретар міської ради Постолюк Леся Анатоліївна  

(доповідає Постолюк Л.А.) 

 

Гульдас Ю.Л.:  Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-23 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження  акту про передачу основних засобів і малоцінних та 

швидкозношуваних предметів фінансовому управлінню Маловисківської міської ради; 

Доповідає секретар міської ради Постолюк Леся Анатоліївна  

(доповідає Постолюк Л.А.) 

 

Гульдас Ю.Л.:  Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-23 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження акту приймання-передачі основних засобів з балансу відділу освіти, 

молоді та спорту  на баланс комунальному підприємству «Мала Виска – МКП»;  

Доповідає секретар міської ради Постолюк Леся Анатоліївна  



(доповідає Постолюк Л.А.) 

 

Гульдас Ю.Л.:  Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-23 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про  затвердження  інвестиційної програми  КП «Мала Виска Водоканал» на липень 2021 

року – червень 2022 року по централізованому   водопостачанню та водовідведенню; 

Доповідає спеціаліст   відділу  містобудування, архітектури, будівництва та житлово – 

комунального господарства міської ради Горбунов Олег Федорович 

(доповідає Горбунов О.Ф.) 

 

Гульдас Ю.Л.:  Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-23 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про встановлення тарифів на послуги з централізованого водопостачання та 

централізованого водовідведення, тарифів на  послуги з поводження з твердими 

побутовими відходами,  що надаються комунальним підприємством «Мала Виска 

Водоканал»; 

Доповідає спеціаліст   відділу  містобудування, архітектури, будівництва та житлово – 

комунального господарства міської ради Горбунов Олег Федорович 

(доповідає Горбунов О.Ф.) 

 

Гульдас Ю.Л.:  Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-6 

                                                                                             ПРОТИ-1 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-16 

Рішення НЕ приймається 

 

Гульдас Ю.Л.: Оголошую перерву у пленарному засіданні 8 сесії  міської ради восьмого  

скликання. Продовження пленарного засідання 11 червня 2021 року. Дякую усім 

депутатам за роботу.  

 

 

Міський голова                                                                                              Ю.Л.ГУЛЬДАС  

 

 


