
    
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 

22  чергової  СЕСІЇ МІСЬКОЇ РАДИ 8  СКЛИКАННЯ 

 

Дата проведення : 31 березня  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 19 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 двадцять другої  сесії 

міської ради. Прошу проголосувати (поіменне голосування): 

 

                                                                                                                    ЗА-20 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Гульдас Ю.Л.: Двадцять другу  чергову  сесію Маловисківської міської ради восьмого 

скликання оголошую ВІДКРИТОЮ.  

(Звучить гімн України) 

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

розробники проектів рішень з числа працівників  міської ради – розробники проєктів 

рішень з питань, внесених на розгляд 22 - ї позачергової сесії. 

Отже, на порядок денний двадцять другої  чергової   сесії Маловисківської міської 

вносяться такі питання:  

1. Про внесення змін до рішення  від 22 грудня 2021 року № 116754 «Про бюджет 

Маловисківської міської територіальної громади на 2022 рік» 

2. Про надання дозволу комунальному некомерційному підприємству 

«Маловисківська лікарня» на  передачу в оренду без проведення аукціону частини 

приміщення, що знаходиться  за адресою вул. Шевченка, 64 у місті Мала Виска 

3. Про внесення змін до рішення міської ради від 07.03.2022 року №1356 «Про 

створення матеріального резерву Маловисківської міської територіальної громади 

для запобігання наслідків надзвичайних ситуацій». 

Прошу проголосувати за такий Порядок денний пленарного засідання 22  -ї чергової сесії 

міської  ради (поіменне голосування).  

ЗА-20 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: ПОРЯДОК ДЕННИЙ приймається. 

Гульдас Ю.Л.: Нам необхідно затвердити  РЕГЛАМЕНТ І ПОРЯДОК РОБОТИ  ленарного 

засідання  22 -ї чергової  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 22 -ї позачергової сесії Маловисківської міської ради 

закінчити сьогодні, без перерви.  Інші пропозиції є? Немає. 

 

Депутат Бровченко О.Д.: Пропоную до 20 хвилин для повідомлень та оголошень депутатів 

міської ради винести за рамки сесії і провести по її закінченню. 

 

Гульдас Ю.Л.: Приймається. Прошу проголосувати за запропонований регламент і 

порядок роботи пленарного засідання сесії.  (поіменне голосування)  

ЗА-20 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

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

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.) 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-20 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Гульдас Ю.Л.: Про надання дозволу комунальному некомерційному підприємству 

«Маловисківська лікарня» на  передачу в оренду без проведення аукціону частини 

приміщення, що знаходиться  за адресою вул. Шевченка, 64 у місті Мала Виска 

Доповідає спеціаліст відділу містобудування, архітектури, будівництва та ЖКГ Горбунов 

Олег Федорович 

(Доповідає Горбунов О.Ф.) 

 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-20 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Гульдас Ю.Л.: Про внесення змін до рішення міської ради від 07.03.2022 року №1356 

«Про створення матеріального резерву Маловисківської міської територіальної громади 

для запобігання наслідків надзвичайних ситуацій».Доповідає спеціаліст з цивільного 

захисту, надзвичайних ситуацій та техногенної безпеки Графенюк Олександр Ігорович 

(Графенюк О.І.) 

 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-20 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається.Порядок денний 22  чергової сесії міської ради 8 

скликання вичерпано. 22 чергову  сесію міської ради восьмого скликання оголошую 

ЗАКРИТОЮ.  

(Звучить Державний Гімн України) 

 
 

Міський голова                                                                                                Юрій ГУЛЬДАС  


