
    
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 

17  позачергової  СЕСІЇ МІСЬКОЇ РАДИ 8  СКЛИКАННЯ 

 

Дата проведення :  17 лютого 2022  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 15  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 сімнадцятої позачергової 

сесії міської ради. Прошу проголосувати (поіменне голосування): 

                                                                                                                    ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Гульдас Ю.Л.: Сімнадцяту позачергову  сесію Маловисківської міської ради 

восьмого скликання оголошую ВІДКРИТОЮ.  

(Звучить гімн України) 

 

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

розробники проектів рішень з числа працівників виконавчого комітету міської ради 

– розробники проєктів рішень з питань, внесених на розгляд 17 - ї позачергової сесії. 

Взявши до уваги лист голови Кіровоградської обласної державної адміністрації  Марії  

Чорної  «Про фінансування заходів з територіальної оборони» від 14.02.2022 року № 01-

18/210.01.1, який містить  звернення до органів місцевого самоврядування розглянути 

питання про передачу субвенції з місцевих бюджетів територіальних громад державному 

бюджету – Кіровоградському обласному територіальному центру комплектування та 

соціальної підтримки, на заходи та роботи з територіальної оборони, скликана позачергова 

сесія міської ради. Відповідно до вказаного листа – орієнтовний обсяг потреби у коштах 

субвенції з бюджету Маловисківської міської територіальної громади становить 181 

тис.грн.  
Отже, на порядок денний сімнадцятої позачергової  сесії Маловисківської міської 

вносяться такі питання:  

1. Про внесення змін до Програми соціального і економічного  розвитку 

Маловисківської міської територіальної громади на  2022 рік,  затвердженої  

рішенням міської ради від   22 грудня  2021 року №  1165 

2. Про внесення змін до рішення від 22 грудня  2021 року № 1167  «Про бюджет 

Маловисківської міської територіальної громади на 2022 рік» 

 

Гульдас Ю.Л.:  Які будуть пропозиції до Порядку денного? 

 

Чуйко В.І.: Пропозиція внести до Порядку денного наступної чергової сесії, яка 

відбудеться 24 лютого, питання  «Про поновлення договору оренди землі для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва фермерському господарству 

«Прилуцький». 



Гульдас Ю.Л.: Питання слушне, але 24 лютого закінчиться термін договору оренди. 

Доцільно розглянути дане питання сьогодні, поки ще договір оренди землі чинний. Тим 

більше, що ФГ «Прилуцький» вчасно подали документи на продовження права оренди 

землі, вчасно сплачували податки протягом терміну оренди. ФГ «Прилуцький» є місцевим 

товаровиробником, який створив робочі місця, має укладені соціальні угоди, допомагає 

розвитку території с.Олександрівка, за місцем його розташування. Вадим Іванович, 

можливо Ви внесете пропозицію сьогодні розглянути дане питання? 

 

Чуйко В.І.: Ні, пропозиція залишається внести до Порядку денного наступної чергової 

сесії, яка відбудеться 24 лютого, питання  «Про поновлення договору оренди землі для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва фермерському господарству 

«Прилуцький» 

 

(до пленарного засідання приєдналася Беспалова Н.О., всього – 16 депутатів) 

 

Гульдас Ю.Л.:  Прошу проголосувати за такий Порядок денний пленарного засідання 17 -

ї позачергової сесії міської  ради з урахуванням пропозиції депутата Чуйка В.І. (поіменне 

голосування): 

 

ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

 

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

РЕГЛАМЕНТ І ПОРЯДОК РОБОТИ пленарного засідання  17-ї позачергової  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 17-ї позачергової 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-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Гульдас Ю.Л.: 20 хвилин для оголошень заяв, звернень. Немає. Шановні колеги!  

Переходимо до розгляду питань порядку денного: 

 

Про внесення змін до  Програми  соціального і  економічного  розвитку  

Маловисківської міської   територіальної  громади  на 2022 рік,  затвердженої  

рішенням міської ради від   22 грудня  2021 року №  1165 

Доповідає начальник  відділу  соціально – економічного  розвитку, інвестицій та 

проектної діяльності Федоренко Галина Вікторівна    

(доповідає Федоренко Г.В.) 

 

Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

Про внесення змін до рішення від 22 грудня  2021 року № 1167  «Про бюджет 

Маловисківської міської територіальної громади на 2022 рік» 



Доповідає начальник фінансового управління міської ради Похила Лариса Василівна   

(доповідає Похила Л.В.) 

 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Гульдас Ю.Л.: За пропозицією Чуйка В.І. розглянути питання «Про поновлення 

договору оренди землі для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

фермерському господарству «Прилуцький» на черговому засіданні сесії, 24.02.2022 

року  

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-9 

                                                                                             ПРОТИ-8 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення НЕ приймається 

 

Гульдас Ю.Л.: За пропозицією Кузьмича В.П. розглянути питання «Про поновлення 

договору оренди землі для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

фермерському господарству «Прилуцький» на даній сесії, 17.02.2022 року  

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-8 

                                                                                             ПРОТИ-1 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-8 

Рішення НЕ приймається 

 

Гульдас Ю.Л.: Порядок денний 17 позачергової сесії міської ради 8 скликання вичерпано. 

17 позачергову  сесію міської ради восьмого скликання оголошую ЗАКРИТОЮ.  

(Звучить Державний Гімн України) 

 

 

 

Міський голова                                                                                             Юрій ГУЛЬДАС  


