
    
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 

23 чергової  СЕСІЇ МІСЬКОЇ РАДИ 8  СКЛИКАННЯ 

 

Дата проведення : 28 квітня  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 18 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 третьої  сесії 

міської ради. Прошу проголосувати (поіменне голосування): 

 

                                                                                                                    ЗА-19 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

 

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

скликання оголошую ВІДКРИТОЮ.  

(Звучить гімн України) 

 

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

розробники проектів рішень. 

Отже, на порядок денний двадцять третьої чергової  сесії Маловисківської міської 

вносяться такі питання:  

1. Про звіт про виконання бюджету Маловисківської міської територіальної громади  

за січень-березень  2022 року; 

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

Маловисківської міської територіальної громади на 2022 рік»; 

3. Про звіт про виконання фінансового плану  КНП «Маловисківська лікарня» за 2021 

рік; 

4. Про надання дозволу  на списання основних засобів з балансу КНП 

«Маловисківська лікарня»; 

Також прошу включити до розгляду Порядку денного сесії проєкт рішення «Про 

затвердження  міської Програми  соціального захисту та підтримки внутрішньо 

переміщених осіб на 2022 рік». 

Прошу проголосувати за такий Порядок денний пленарного засідання 23  -ї 

чергової сесії міської  ради (поіменне голосування).  

 

                                                                                                                    ЗА-19 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

 

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

РЕГЛАМЕНТ І ПОРЯДОК РОБОТИ пленарного засідання  23-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  23-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-19 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Гульдас Ю.Л.: 20 хвилин для оголошень заяв, звернень. 

Щербак В.В.: Звертаюся з депутатським запитом щодо надання депутатам копій 

договорів оренди землі, та надати дані щодо боржників.  

Бровченко О.Д.: Є питання до міського голови щодо готовності Маловисківської 

громади до надзвичайних ситуацій. 

Зелюнко О.Ф.: В Маловисківській громаді відбулися спортивні змагання, організував 

Іванов С.М., до цього часу відділ освіти, молоді та спорту не перерахував постачальнику  

рахунок за кубки і грамоти. 

Ніколенко М.В.: Про доцільність блок – постів на території Паліївського 

старостинського органу. 

Гульдас Ю.Л.: Регламент 20 хвилин вичерпано. Переходимо до розгляду питань порядку 

денного. 

Про звіт про виконання бюджету Маловисківської міської територіальної громади  

за січень-березень  2022 року 

Доповідає начальник фінансового управління міської ради Похила Лариса Василівна  

(доповідає Похила Л.В.)  

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                    ЗА-19 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

(залу засідань залишили депутаи Чуйко В.І., Сьомка О.В., у залі 16 депутатів) 

 

«Про затвердження  міської Програми  соціального захисту та підтримки 

внутрішньо переміщених осіб на 2022 рік» 

Доповідає заступник міського голови Жовтило Алла Василівна 

(доповідає Жовтило А.В.)  

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                    ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

(до зали повернувся депутат Чуйко В.І., в залі 17 депутатів) 

 

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-18 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про звіт  про виконання фінансового плану  КНП «Маловисківська лікарня» за 2021 

рік 

Доповідає заступник головного лікаря  плану  КНП «Маловисківська лікарня» Бушко 

Оксана Вацлавівна  

(доповідає Бушко О.В.)  

 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ЗА-18 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про надання дозволу  на списання основних засобів з балансу КНП «Маловисківська 

лікарня» 
Доповідає заступник головного лікаря  плану  КНП «Маловисківська лікарня» Бушко 

Оксана Вацлавівна  

(доповідає Бушко О.В.)  

 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ЗА-18 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Гульдас Ю.Л.: Порядок денний 23 чергової сесії міської ради 8 скликання 

вичерпано. Переходимо до РІЗНОГО.  

 

Терновий Д.М.: Яким чином можна забезпечити переміщення бджолярів, які вивозять 

бджолині  сім’ї на пасіку  під час комендантської години? 

Гульдас Ю.Л.: На рівні громади це буде вирішено, за межами – проблема. Питання 

різного вичерпано.  23 чергову  сесію міської ради восьмого скликання оголошую 

ЗАКРИТОЮ.  

(Звучить Державний Гімн України) 

 

 

 

Міський голова                                                                                             Юрій ГУЛЬДАС  

 

 

 


