
 

 
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПРОТОКОЛ  

ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ 

26 чергової СЕСІЇ МІСЬКОЇ РАДИ 8 СКЛИКАННЯ 

 

Дата проведення: 28 липня 2022 року  

Початок засідання: 10.00. 

Місце проведення: сесійна зала міської ради, вул. Спортивна. 6. м.Мала Виска 

Головуючий – секретар ради Постолюк Леся Анатоліївна  

 

Постолюк Л.А.: Доброго дня, шановні депутати та усі присутні. У 

залі з 26 депутатів міської ради присутні 21 депутат . 

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 

шостої сесії міської ради. Прошу проголосувати (поіменне голосування): 

 

ЗА-21 

ПРОТИ-0 

     УТРИМАЛИСЬ-0 

Постолюк Л.А.: Рішення приймається  Двадцять шосту сесію Маловисківської 

міської ради восьмого скликання оголошую ВІДКРИТОЮ. 

(Звучить гімн України) 

Постолюк Л.А.: Україна сьогодні, 28 липня, вперше відзначає День 

української державності. 

Запровадити нове державне свято, яке відзначатиметься у день хрещення 

Київської Русі-України 28 липня, запропонував торік Президент Володимир 

Зеленський За його словами, точкою відліку української державності 

вважається рік заснування Києва, столиці Київської Русі й сучасної України. 

Тому нове свято відзначатиметься у день розквіту української державності – у 

день хрещення Київської Русі, сказав Президент. 

Своєю чергою Верховна Рада 31 травня 2022 року ухвалила закон, який 

встановлює День державності України 28 липня святковим днем.  

Очікується, що закон сприятиме утвердженню спадкоємності українського 

державотворення, захисту національних інтересів України, збереженню 

історичної справедливості та нівелюванню фейкових наративів з боку 

російської федерації як держави-агресора щодо історичних аспектів 

українського державотворення, 

Прошу вшанувати хвилиною  мовчання усіх тих героїв - українців,  хто поклав 

своє життя в боротьбі  свободу і незалежність українського народу та  

ствердження   Української  держави  

(хвилина мовчання) 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3496580-den-derzavnosti-ukraini-vidznacatimut-28-lipna.html
https://www.ukrinform.ua/tag-ukraina


Постолюк Л.А.: Дякую. Продовжуємо. На пленарне засідання двадцять шостої 

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 двадцять шостої сесії Маловисківської міської 

ради вносяться такі питання: 

1. Про звіт про виконання бюджету Маловисківської міської територіальної 

громади за січень-червень 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 внесення змін до рішення від 22 грудня 2021 року № 1165 «Про 

затвердження Програми соціального і економічного розвитку 

Маловисківської міської територіальної громади на 2022 рік» 

4. Про затвердження проміжного звіту з виконання у 2021 році Плану 

вдосконалення послуги утримання та ремонту доріг в межах компетенції 

Маловисківської міської територіальної громади Кіровоградської області, 

затвердженого рішенням Маловисківської міської ради від 08.11.2019 року 

№ 1802  

5. Про затвердження проміжного звіту з виконання у 2021 році Плану 

вдосконалення послуги Водопостачання, затвердженого рішенням 

Маловисківської міської ради від 27.09.2018 року № 1201 

6. Про затвердження Положення про службове житло Маловисківської міської 

територіальної громади 

7. Про затвердження акту прийому-передачі комунального майна з 

балансуМаловисківської міської ради на баланс комунального підприємства 

«Міський ринок» 

8. Про внесення змін в план оптимізації мережі закладів освіти 

Маловисківськоїміської територіальної громади 

9. Про ліквідацію Олександрівської філії «Початкова школа–заклад дошкільної 

освіти» Комунального закладу «Маловисківська гімназія № 3 імені Григорія 

Перебийноса» Маловисківської міської ради Кіровоградської області», Філії 

«Миролюбівська гімназія» Комунального закладу «Маловисківська гімназія 

№ 3 імені Григорія Перебийноса» Маловисківської міської ради 

Кіровоградської області  

10. Про створення Філії «Заклад дошкільної освіти «Колосок» с. Олександрівка» 

Комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) «Ромашка» 

Маловисківської міської ради  

11. Про перейменування Маловисківської дитячої школи мистецтв та 

затвердження Статуту в новій редакції 

12. Про затвердженняв в новій редакції бланку документу КНП 

«Маловисківська лікарня» 

13. Земельні питання, згідно проектів рішень 26-ї сесії.  

Додаткову прошу внести до порядку денного такі питання:  

Про затвердженняв в новій редакції структури і штатної чисельності КНП 

«Маловисківська лікарня» Маловисківської міської ради Новоукраїнського 

району Кіровоградської області, згідно листа головного лікаря Маловисківської 

лікарні Чурпія К.Л.  та «Про створення контрольної комісії за фактом передачі 



майна Марянівській територіальній громаді» за результатами протокольного 

рішення 25-ї сесії, за поданням профільної постійної комісії. 

Дані проекти рішення розглянуті та погоджені постійними комісіями та внести 

їх до порядку денного.   

Рішення на депутатський запит Щербака В.В., озвучений на пленарному 

засіданні 25 –ї сесії міської ради «Про розгляд питання на сесії стосовно 

встановлення в приміщені Маловисківської лікарні терміналу для оплати 

послуг з медичного обслуговування» заслухати в РІЗНОМУ,  проінформує з 

питання депутатського запиту заступник головного лікаря КНП 

«Маловисківська лікарня» Бушко Оксана Вацлавівна  

Прошу з  Порядку денного зняти проект рішення «Про затвердження розміру 

щомісячної батьківської плати за навчання дітей в Маловисківській мистецькій 

школі відповідно до службової записки відділу культури та туризму міської 

ради», так як дане питання потребує доопрацювання. У кого є ще пропозиції 

щодо порядку денного? 

Чуйко В.І.: Прошу включити до Порядку денного питання «Про створення 

контрольної комісії за фактом передачі майна Марянівській територіальній 

громаді». 

Постолюк Л.А.:Приймається. Внесено.  
Ніколенко О.В.:  Прошу відділ освіти, молоді та спорту виконкому 

міської ради прозвітувати про стан з придбанням вугілля для 

загальноосвітніх закладів громади.  

Постолюк Л.А.: Прошу проголосувати за такий Порядок денний пленарного 

засідання 26-ї сесії міської ради.(поіменне голосування)  

ЗА-21 

ПРОТИ-0 

УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Постолюк Л.А.: Рішення приймається. ПОРЯДОК ДЕННИЙ приймається. 

Нам необхідно затвердити РЕГЛАМЕНТ І ПОРЯДОК РОБОТИ пленарного 

засідання 26-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 26-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-21 

ПРОТИ-0 

УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. Оголошую 20 хвилин на оголошення та пропозиції 

депутатів та депутаток міської ради 

(до пленарного засідання приєдналася депутатка Беспалова Н.О., в залі – 22 

депутати і депутатки) 



 

Щербак В.В.: Прошу надати мені відповідь на мій депутатський запит, як 

доповнення до попереднього, на який вже надана відповідь,- надати  копії 

договорів оренди земель для можливості визначення суми заборгованості до 

бюджету громади  по орендній платі. 

Ніколенко О.В.: Прошу Вас, Леся Анатоліївна, звернути Вашу особисту увагу 

на дотримання термінів виконання депутатських запитів, бо це є грубе 

порушення прав депутатів.  

Бровченко О.Д.: Притягнути до відповідальності винних посадових осіб за 

перешкоджання депутатській діяльності та звільнити їх. Ставте дане питання на 

голосування. 

Постолюк Л.А.: В компетенції ради є можливість заслухати звіт про роботу 

посадової особи місцевого самоврядування. Призначення їх на посади та 

звільнення – компетенція міського голови. 

Ніколенко М.В.: Звертаю Вас увагу на відповідальність посадових осіб – 

працівників міської ради  за надання вчасно інформації на депутатські запити та 

їх керівників з числа заступників міського голови згідно розподілу 

функціональних повноважень.  

Постолюк Л.А.: Це непорозуміння буде виправлене і у подальшому не будуть 

допускатися подібні випадки. Олександре Михайловичу, прошу Вас зясувати 

стан справ з наданням відповіді на депутатський запит Щербака В.В. та надати 

запитувану депутатом інформацію сьогодні, до кінця роботи сесії.  

Ніколенко О.В.: Який на сьогодні стан справ по підготовці бомбосховищ або 

укриттів при загальноосвітніх навчальних закладах до початку занять? 

Незабаром 1 вересня – початок навчального року, і захисні укриття мають бути 

готові. Чи узгоджувалося це питання з МНС, які узгоджують, чи бомбосховища 

відповідають вимогам безпеки та нормам воєнного часу. 

Онипсенко В.М.: На даний час підготовка укриттів триває, перевірки 

проводяться, є документи з висновками ДСН. Кошти з бюджету громади 

виділені, проблема є з рухом коштів через Державне казначейство. Але 

ремонтні роботи укриттів проводяться, і норми вимог законодавства. 

Постолюк Л.А.: Переходимо до розгляду питань порядку денного: 

1. Про звіт про виконання бюджету Маловисківської міської 

територіальної громади за січень-червень 2022 року 
Доповідає: начальник фінансового управління міської ради Похила 

Лариса Василівна  

 

Постолюк Л.А.: Прошу  проголосувати:   

ЗА-22 

ПРОТИ-0 

УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

(Нетреба О.М. і Онипсенко В.М. покинули пленарне засідання, в засіданні – 20 

депутатів та депутаток) 

 

2. 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  

 

Постолюк Л.А.: Прошу проголосувати: 

ЗА-20 

ПРОТИ-0 

УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

3. Про внесення змін до рішення від 22 грудня 2021 року № 1165 «Про 

затвердження Програми соціального і економічного розвитку 

Маловисківської міської територіальної громади на 2022 рік» 
Доповідає: начальник відділу соціально – економічного розвитку, 

інвестицій та проектної діяльності Федоренко Галина Вікторівна  

 

Постолюк Л.А.: Прошу проголосувати: 

ЗА-20 

ПРОТИ-0 

УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

(Онипсенко В.М. повертається в пленарне засідання, в залі – 21 депутат) 

 

4. Про затвердження проміжного звіту з виконання у 2021 році Плану 

вдосконалення послуги утримання та ремонту доріг в межах компетенції 

Маловисківської міської територіальної громади Кіровоградської області, 

затвердженого рішенням Маловисківської міської ради від 08.11.2019 року 

№ 1802  

Доповідає: начальник відділу соціально – економічного розвитку, 

інвестицій та проектної діяльності Федоренко Галина Вікторівна  

 

Постолюк Л.А.: Прошу проголосувати:  

ЗА-21 

ПРОТИ-0 

УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

5. Про затвердження проміжного звіту з виконання у 2021 році Плану 

вдосконалення послуги Водопостачання, затвердженого рішенням 

Маловисківської міської ради від 27.09.2018 року № 1201 
Доповідає: начальник відділу соціально – економічного розвитку, 

інвестицій та проектної діяльності Федоренко Галина Вікторівна  

 

Постолюк Л.А.: Прошу проголосувати:  

ЗА-19 

ПРОТИ-0 



УТРИМАЛИСЬ-2 

Рішення приймається 

 

6. Про затвердження Положення про службове житло Маловисківської 

міської територіальної громади 
Доповідає: спеціаліст ІІ категорії відділу містобудування, 

архітектури, будівництва та житлово -комунального господарства 

Горбунов Олег Федорович   

 

Постолюк Л.А.: Прошу проголосувати:  

ЗА-21 

ПРОТИ-0 

УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

7. Про затвердження акту прийому-передачі комунального майна з балансу 

Маловисківської міської ради на баланс комунального підприємства 

«Міський ринок» 
Доповідає: спеціаліст ІІ категорії відділу містобудування, 

архітектури, будівництва та житлово -комунального господарства 

Горбунов Олег Федорович  

 

Постолюк Л.А.: Прошу проголосувати:  

ЗА-21 

ПРОТИ-0 

УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

8. Про внесення змін в план оптимізації мережі закладів освіти 

Маловисківської міської територіальної громади 
Доповідає:  головний спеціаліст відділу освіти, молоді та спорту 

виконавчого комітету Маловисківської міської ради Мельчуцький 

В’ячеслав Григорович  

 

Постолюк Л.А.: Прошу проголосувати:  

ЗА-6 

ПРОТИ-7 

УТРИМАЛИСЬ-8 

Рішення не приймається 

 

9. Про виключення з Порядку денного  проектів рішень «Про ліквідацію 

Олександрівської філії «Початкова школа–заклад дошкільної освіти» 

Комунального закладу «Маловисківська гімназія № 3 імені Григорія 

Перебийноса» Маловисківської міської ради Кіровоградської області», 

Філії «Миролюбівська гімназія» Комунального закладу «Маловисківська 

гімназія № 3 імені Григорія Перебийноса» Маловисківської міської ради 

Кіровоградської області» та «Про створення Філії «Заклад дошкільної 



освіти «Колосок» с. Олександрівка» Комунального закладу дошкільної 

освіти (ясла-садок) «Ромашка» Маловисківської міської ради» 

 

Постолюк Л.А.: Прошу проголосувати:  

ЗА-22 

ПРОТИ-0 

УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

10. Про перейменування Маловисківської дитячої школи мистецтв та 

затвердження Статуту в новій редакції (з виправленнями ) 
Доповідає: головний спеціаліст відділу культури та туризму 

Іванченко Марина Олександрівна  

 

Постолюк Л.А.: Прошу проголосувати:  

ЗА-20 

ПРОТИ-0 

УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення не приймається 

 

11. Про затвердженняв в новій редакції структури і штатної чисельності 

КНП «Маловисківська лікарня» Маловисківської міської ради 

Новоукраїнського району Кіровоградської області, згідно листа головного 

лікаря Маловисківської лікарні Чурпія К.Л.   

Доповідає: заступник головного лікаря КНП «Маловисківська лікарня» Бушко 

Оксана Вацлавівна  

 

Постолюк Л.А.: Прошу проголосувати:  

ЗА-21 

ПРОТИ-0 

УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

12. Про затвердженняв в новій редакції бланку документу КНП 

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

Оксана Вацлавівна  

 

Постолюк Л.А.: Прошу проголосувати:  

ЗА-21 

ПРОТИ-0 

УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Переходимо до рязгляду земельних питань: 

Доповідає: начальник відділу земельних відносин Цибульський  Ігор 

Анатолійович  



 

14. Про включення до переліку земельних ділянок земельної ділянки право 

оренди на яку виставляється на земельні торги у формі електронного 

аукціону окремими лотами та проведення земельних торгів у формі 

електронного аукціону 

 

Постолюк Л.А.: Прошу проголосувати:  

ЗА-17 

ПРОТИ-0 

УТРИМАЛИСЬ-4 

Рішення приймається 

 

14. Про надання гр. Астраханцеву Юрію Володимировичу дозволу на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж в натурі (на місцевості) на земельну ділянку 

сільськогосподарського призначення на території Маловисківської міської 

ради  
 

Постолюк Л.А.: Прошу проголосувати: 

ЗА-21 

ПРОТИ-0 

УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

15. Про вилучення земельних ділянок  

 

Постолюк Л.А.: Прошу проголосувати:  
ЗА-21 

ПРОТИ-0 

УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

16. Про надання дозволу гр. Кручініній Вірі Володимирівні на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для 

будівництва та розміщення гаража для легкового автомобіля в м. Мала 

Виска по вул. Шевченка, прибудинкова територія багатоквартирного 

житлового будинку № 3 

 

Постолюк Л.А.: Прошу проголосувати: 

ЗА-21 

ПРОТИ-0 

УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

17. Про створення контрольної комісії за фактом передачі майна 

Марянівській територіальній громаді (зі змінами та доповненнями) 

Доповідає: депутат Міської ради Чуйко Вадим Іванович  



 

Постолюк Л.А.: Прошу проголосувати: 

ЗА-20 

ПРОТИ-0 

УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Постолюк Л.А.: Рішення приймається. Проекти рішення 26-ї сесії вичерпано. 

Переходимо до РІЗНОГО. 

Щодо розгляду питання на сесії про виконання рішення виконкому міської 

ради стосовно встановлення в приміщені Маловисківської лікарні 

терміналу для оплати послуг з медичного обслуговування  

Доповідає: заступник головного лікаря КНП «Маловисківська лікарня» Бушко 

Оксана Вацлавівна. 

Бушко О.В.: В приміщенні поліклінічного відділення Маловисківської лікарні 

встановлено термінал, на даний час укладено договір на обслуговування з 

банком Райфайзен Банк Аваль, внесено 341 послуга. Відповідно до рішення 

міської ради.  

Постолюк Л.А.: Розглядаємо пропозиції  депутатів. Депутатський запит 

Ніколенка О.В. про стан придбання вугілля для загальноосвітніх навчальних 

закладів. 

Онипсенко В.М.: Планові закупівлі проводяться відповідно до укладеної за 

результатами проведених державних закупівель. 

Постолюк Л.А.: Всі пропозиції розглянуті. 26-ї сесію міської ради восьмого 

скликання оголошую ЗАКРИТОЮ.  

(Звучить Державний Гімн України) 

 

 

 

Секретар ради                                                                              Леся ПОСТОЛЮК 

 

 

 


