УКРАЇНА
Маловисківська міська рада
Маловисківського району Кіровоградської області
26200, м. Мала Виска, вул. Спортивна, 6. Тел./факс (05258) 5-14-54
ПРОТОКОЛ
1 СЕСІЇ МАЛОВИСКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
восьмого скликання
ІІ ЗАСІДАННЯ
Дата проведення : 27 листопада 2020 року
Початок засідання:10.00.
Місце проведення: сесійна зала міської ради, вул.Спортивна, 6, м.Мала Виска
Головуючий – міський голова Юрій Леонідович Гульдас.
Гульдас Ю.Л.: Доброго дня, шановні депутати та усі присутні. У залі з 26 депутатів
міської ради присутні усі 26 депутатів.
Продовжуємо пленарне засідання І сесії міської ради 8 скликання.
До сесії міської ради надійшли звернення від мешканців території міської ради: Онойко
Оксани Яківни, с.Олександрівка, Балан Олександра Вікторівна, с.Олександрівка, з
проханням бути присутніми на пленарному засіданні. Повідомляю, що згідно рішення
міської ради від 2 липня 2020 року
№ 2304 «Про обмеження участі громадян у
пленарних засіданнях Маловисківської міської ради, в зв’язку з поширенням на території
України гострої респіраторної хвороби COVID-19, та внесення змін до Регламенту
Маловисківської міської ради VII скликання», забороняється допускати до приміщення, в
якому проходить пленарне засідання громадян, крім депутатів міської ради, які беруть
участь у прийнятті рішень, та доповідачів з питань порядку денного.
Таким чином, вношу на розгляд ради питання «Про надання дозволу бути присутнім на
другому пленарному засіданні 1 сесії громадян, згідно поданих заяв. Це процедурне
питання, тому обговорення не передбачає.
Вношу
на голосування. Прошу зважити на небезпечність ситуації з станом
захворюваності на COVID -19 в Україні, та Кіровоградщині зокрема, так як вже в
помаранчевій зоні. Сталю на голосування питання про можливість участі у пленарному
засіданні міської ради заявників з числа представників територіальної громади.
ЗА-27
ПРОТИ -0
УТРИМАЛИСЬ-0
Рішення приймається.
В зв’язку з складанням повноважень депутата міської ради Бакалінського Олександра
Михайловича , що затверджений рішенням ради на посаді першого заступника міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради, територіальна виборча комісія
прийняла відповідні рішення. Надаємо слово представнику ТВК Шулімі Олександру
Івановичу.
(Оголошується ПОСТАНОВА ТВК)
Шуліма О.І.: Депутат, який набуває повноважень згідно списку політичної партії «Наш
Край», замість Бакалінського О.М., який вибуває, - Кашпуровський О.М.

Гульдас Ю.Л.: Дякуємо представникам ТВК. А тепер, після визнання повноважень
депутатів міської ради,
вручаємо посвідчення депутата міської ради (вручення
посвідчень).
Гульдас Ю.Л.: Отже, відповідно до ПОРЯДОКУ ДЕННОГО 1-ї сесії восьмого скликання
Маловисківської міської ради, затвердженого на першому пленарному засіданні,
нерозглянутими залишилося питання :
«Про затвердження кількісного та персонального складу виконавчого комітету
Маловисківської міської ради Маловисківсьої міської територіальної громади».
Прошу також внести до Порядку денного ІІ засідання І сесії на розгляд ради додатково
наступні питання:
Про утворення комісії з реорганізації Лозуватської сільської ради
Про утворення комісії з реорганізації Мануйлівської сільської ради
Про утворення комісії з реорганізації Миролюбівської сільської ради
Про обрання голів постійних депутатських комісій міської ради
Пропоную розглянути питання Порядку денного у такій черговості :
1.
Про утворення комісії з реорганізації Лозуватської сільської ради
2.
Про утворення комісії з реорганізації Мануйлівської сільської ради
3.
Про утворення комісії з реорганізації Миролюбівської сільської ради
4.
Про затвердження кількісного та персонального складу виконавчого комітету
Маловисківської міської ради
5.
Про обрання голів постійних депутатських комісій міської ради
Інші пропозиції щодо питань порядку денного є ? Немає.
Шановні колеги! Прошу проголосувати за такий Порядок денний: (ПОІМЕННЕ
ГОЛОСУВАННЯ)
ЗА-27
ПРОТИ -0
УТРИМАЛИСЬ-0
Гульдас Ю.Л.: ПОРЯДОК ДЕННИЙ приймається.
РЕГЛАМЕНТ І ПОРЯДОК РОБОТИ першої сесії восьмого скликання затверджений на
попередньому пленарному засіданні. Пропоную перейти до розгляду проєктів рішень:
Про утворення комісії з реорганізації Лозуватської сільської ради
Доповідає начальник юридичного відділу міської ради Захватихата Тетяна Валеріївна
(Доповідає Захватихата Т.В.)
Гульдас Ю.Л. Вношу даний проект рішення на голосування. Прошу підтримати.
ЗА-27
ПРОТИ-0
УТРИМАЛИСЬ-0
Рішення приймається.
Про утворення комісії з реорганізації Мануйлівської сільської ради
Доповідає начальник юридичного відділу міської ради Захватихата Тетяна Валеріївна
(Доповідає Захватихата Т.В.)
Гульдас Ю.Л. Вношу даний проект рішення на голосування. Прошу підтримати.
ЗА-27
ПРОТИ-0
УТРИМАЛИСЬ-0

Рішення приймається.
Про утворення комісії з реорганізації Миролюбівської сільської ради
Доповідає начальник юридичного відділу міської ради Захватихата Тетяна Валеріївна
(Доповідає Захватихата Т.В.)
Гульдас Ю.Л. Вношу даний проект рішення на голосування. Прошу підтримати.
ЗА-27
ПРОТИ-0
УТРИМАЛИСЬ-0
Рішення приймається.
Гульдас Ю.Л.: Про затвердження кількісного та персонального складу виконавчого
комітету Маловисківської міської ради. Проєкт рішення зачитує секретар ради Постолюк
Л.А.
(Постолюк Л.А зачитує проєкт рішення ).
Ніколенко О.В.: Пропоную ввести представників від різних політичних сил, які складають
міську раду, до складу виконавчого комітету.
У складі виконкому, який пропонується міським головою, є представник радикальної
партії – Сьомка В.М. Тому пропоную ввести представників інших політичних сил.
Гульдас Ю.Л.: Шановні депутати, давайте не будемо робити проблему там, де її немає.
Виконком має бути сформований не за політичною ознакою.
Ніколенко М.В.: Ми хочемо впливати і бути учасниками роботи виконкому. Тому
пропонуємо свої кандидатури. Від політичної сили «Європейська солідарність»
пропонуємо Крила В.А.
Постолюк Л.А.: Виконавчий комітет – орган, який затверджується радою, але за
пропозицією голови ради – так прописано в Законі України «Про місцеве самоврядування
в Україні».
Гульдас Ю.Л. Я пропоную склад виконавчого комітету, в якому є представники усіх сфер
– фахівці в галузі охорони здоров’я, надзвичайних ситуацій, представники громадських
організацій.
Вношу даний проект рішення на голосування. Прошу підтримати.
ЗА-11
ПРОТИ-11
УТРИМАЛИСЬ-5
Гульдас Ю.Л. : Рішення не приймається. Виконавчий комітет залишається у тому ж складі
і продовжує працювати далі. Наступне питання Порядку денного:
Про обрання голів постійних депутатських комісій міської ради. Починаємо обговорення
даного питання.
Постолюк Л.А.: Напередодні сесії відбулися засідання постійних комісій. За результатами
роботи комісії запропонували такі кандидатури:
Постійна комісія з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та
регламенту – Ніколенко О.В.
Постійна комісія з питань земельних відносин, природокористування, планування
території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та
благоустрою – Ніколенко М.В.

Постійна комісія з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства,
енергозбереження та транспорту – Зелюнко О.Ф.
Постійна комісія з гуманітарних питань – Терновий Д.М.
Постійна комісія з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного
розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва протоколу засідання не надала.
Кравченко – Бобринець С.Г.: Так, комісія не надала протокол, так як кандидатури, які
були висунуті на голів, не набрали більшості.
Гульдас Ю.Л.: Значить, рішення буде прийнято радою. В кого будуть які пропозиції?
Кузьмич В.П.: Від політичної сили «Наш Край» немає жодного голови комісій. Пропоную
Гульдаса С.Ю. Він обраний депутатом вже багато скликань. Молода авторитетна людина.
Гульдас Ю.Л. Ставлю на голосування проєкт рішення «Про обрання голів постійних
депутатських комісій міської ради» з урахуванням тих пропозицій, які надійшли.
ЗА-13
ПРОТИ-14
УТРИМАЛИСЬ-0
Рішення не приймається
Ніколенко М.В.: Пропоную голосувати окремо по голові кожної постійної комісії окремо.
Гульдас Ю.Л.: Ставлю на голосування дану пропозицію депутата Ніколенка М.В.
ЗА-14
ПРОТИ-9
УТРИМАЛИСЬ-4
Рішення приймається.
Гульдас Ю.Л.: Хто за обрання головою постійної комісії з питань прав людини,
законності, депутатської діяльності, етики та регламенту Ніколенка О.В.
ЗА-18
ПРОТИ-5
УТРИМАЛИСЬ-3
Не голосував – 1
(Ніколенко О.В.)
Рішення приймається.
Гульдас Ю.Л.: Хто за обрання головою постійної комісії з питань земельних відносин,
природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток,
історичного середовища та благоустрою Ніколенко М.В.
ЗА-20
ПРОТИ-3
УТРИМАЛИСЬ-3
Не голосував – 1
(Ніколенко М.В.)
Рішення приймається.
Гульдас Ю.Л.: Хто за обрання головою постійної комісії з питань комунальної власності,
житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту Зелюнка О.Ф.

ЗА-19
ПРОТИ-3
УТРИМАЛИСЬ-4
Не голосував – 1
(Зелюнко О.Ф.)
Рішення приймається
Гульдас Ю.Л. : Хто за обрання головою постійної
Тернового Д.М.

комісії з гуманітарних питань

ЗА-26
ПРОТИ-0
УТРИМАЛИСЬ-0
Не голосував – 1
(Терновий Д.М.)
Рішення приймається.
Гульдас Ю.Л.: Хто за обрання головою постійної комісії з питань фінансів, бюджету,
планування
соціально-економічного
розвитку,
інвестицій
та
міжнародного
співробітництва Ткаченка В.А.
ЗА-13
ПРОТИ-12
УТРИМАЛИСЬ-1
Не голосувало – 1
(Ткаченко В.А.)
Рішення не приймається.
Хто за обрання головою постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування
соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва Бровченка
О. .Д.
ЗА-18
ПРОТИ-14
УТРИМАЛИСЬ-4
Не голосував – 1
(Бровченко О.Д.)
Рішення приймається.
Гульдас Ю.Л.: Шановні присутні. Пропоную заслухати мешканців с.Олександрівка, які
прибули сьогодні на пленарне засідання і написали заяви на виступ. Заходьте, будь ласка.
Нікітіна Олена: Добрий день, шановні . Сьогодні у нас у селі призначено старостою
старостинського округу Бобринця Валерія Миколайовича. Він може й гарна людина. Але
ми з ним не знайомі. Нічого про нього не знаємо. Він не місцевий, не живе у селі. Ми
запрошували його на зустріч. Але він не з’явився. Ми б хотіли, щоб нам повернули
старосту Кашпуровського Олександра Миколайовича. Ми йому довіряємо. Коли він був
старостою у нас усе було нормально.
Гульдас Ю.Л.: Надаю слово Кашпуровському О.М.

Кашпуровський О.М.: На сьогодні у нас є проблема по старості. Я не претендую на посаду
– з сьогоднішнього дня я набув повноважень депутата ради. Але я маю прохання до
депутатів – переглянути питання про старосту.
Щербак В.В.: На засіданні комісії ми разом з депутатами ознайомилися з зверненням
жительки с.Олександрівки Онойко О.Я., яка звернулася до ради та міського голови про
призначення її старостою. Під зверненням були підписи багатьох мешканців
с.Олександрівка. Тепер у Вас нове прохання – про призначення старостою
Кашпуровського. Прошу пояснити.
Нікітіна Олена: Ми не підписувалися за Онойко О.Я., нам сказали. Що ми підписуємося
під клопотанням до міської ради. Іншої кандидатури, крім Кашпуровського О.М. ми не
маємо.
Онойко О.Я.: Я, Онойко Оксана – мешканка села Олександрівка. Я збирала серед
односельчан підписи про підтримку мене, на посаду старости. Передала лист з підписами
у міську раду. Але Кашпуровський О.М. про лист дізнався, і про те, хто його підписав.
Після того, як йому стало відомо про лист став погрожувати мені та тим, хто мене
підтримав.Пропоную, щоб мою кандидатуру на посаду старости внесли на розгляд ради.
Беженуца В.Д.: Я, Беженуца Валентина Дмитрівна, мешканка села Олександрівки.
Представляю інтереси наших мешканців села. Ми прийшли на засідання, щоб звернутися
до депутатів міської ради. Щоб нам залишили старостою Кашпуровського Олександра
Миколайовича. А для того, щоб це підтвердити ми зібрали загальні збори мешканців села
Олександрівки. На загальні збори прийшли не усі, хто підтримує Олександра
Кашпуровського. Тільки ті, що змогли. Але більшість мешканців села підтримують
Олександари Миколайовича. Дякую, що вислухали, у мене все.
Гульдас Ю.Л.: Так, ми дійсно виїжджали усією командою міської ради у с.Олександрівку.
Валерій Миколайович Бобринець, якого проінформували, що в Олександрівці будуть
збори мешканців, на зібрання не з’явився.
І, як міський голова, я хочу вас
проінформувати, що мешканці налаштовані дуже серйозно – мають наміри перекривати
дорогу, організувати акцію протесту під міською радою. Тепер цей пожар мені, як
міському голові, треба гасити. Давайте депутати, вирішувати дану ситуацію разом. Я не
володію інформацією про те,хто організував збори села. І сьогодні Олександр
Кашпуровський, як Ви знаєте, повідомив раду про те, що знімає свою кандидатуру з
претендента на посаду старости Олександріського старостату. Тож, давайте разом,
подумаємо, як вирішити ситуацію, щоб мешканці були задоволені призначенням на
посаду особи, яка має досвід роботи та знання для виконання посадових обов’язків
старости, як заступника міського голови на території сіл Олександрівка, Тарасівка,
Новомиколаївка.
Чуйко В.І.: Давайте надамо Валерію Бобринцю можливість проявити себе. Можливо, у
нього вийде організувати село. Хай працює, а ми подивимося, які у нього будуть
результати роботи.
Гульдас Ю.Л.: Проблема сьогоднішнього дня – треба вирішити питання з мешканцями
с.Олександрівка. На зібранні було більш, як вісімдесят осіб, які протестували проти
призначення.
Ніколенко О.В.: Я переглядав інформацію на сайті міської ради. Вважаю, що кількість
учасників, вказана у ній, збільшена. Усього було осіб із сорок.

Кашпуровський О.М.: На зібранні було більш, як 80 осіб.
Гульдас Ю.Л.: Як міський голова, усі звернення від громадян щодо даного питання
направляю у комісії. Питання порядку денного вичерпано. Пленарне засідання 1 сесії
міської ради оголошую закритою.
(Звучить Державний Гімн України)

Міський голова

Ю.ГУЛЬДАС

