
 

 
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПРОТОКОЛ  

ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ 

28 чергової СЕСІЇ МІСЬКОЇ РАДИ 8 СКЛИКАННЯ 

 

Дата проведення : 25 серпня 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 20 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 

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

 

ЗА-20 

ПРОТИ-0 

    УТРИМАЛИСЬ-0 

 
Постолюк Л.А.: Двадцять восьму сесію Маловисківської міської ради 

восьмого скликання оголошую ВІДКРИТОЮ. 
(Звучить гімн України) 

Постолюк Л.А.: На пленарне засідання двадцять восьмої 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 восьмої сесії Маловисківської міської 
ради виносяться такі питання: 
 

1. Про внесення змін до рішення від 22 грудня 2021 року № 1167 «Про 
бюджет Маловисківської міської територіальної громади на 2022 рік» 

2. Про внесення змін до Положення про фінансове  управління 
Маловисківської міської ради                                                             

3. Про звіт про виконання фінансового плану КНП «Маловисківський 

ЦПМСД» за І півріччя 2022 року 
4. Про затвердження в новій редакції  структури і штатної чисельності  

КНП «Маловисківський центр  первинної медико-санітарної допомоги»  
Маловисківської міської ради 

5. Про звіт  про виконання фінансового плану  КНП «Маловисківська 



лікарня» за І півріччя 2022 року 

6. Про затвердження  фінансового плану КНП «Маловисківська лікарня 
на 2023 рік                    

7. Про затвердження акту прийому-передачі державного  майна з балансу 
Новоукраїнської районої адміністрації Кіровоградської області у комунальну 
власність Маловисківської  міської  ради     

8. Про затвердження генерального плану  м. Мала Виска 
Новоукраїнського району, Кіровоградської області 

9. Про затвердження в новій редакції бланку документу та наказу відділу 
містобудування, архітектури, будівництва та житлово – комунального 
господарства 

10. Про виконання Програми соціального і економічного  розвитку 
Маловисківської  міської  територіальної   громади за  І півріччя 2022 року 

11. Про затвердження переліку проектів, які можуть бути подані  до  
Міністерства  розвитку громад та територій України  в рамках  Програми з 
відновлення України 

12. Про затвердження розміру  щомісячної батьківської плати за навчання 
дітей в Маловисківській  мистецькій школі 

13. Про затвердження Програми підтримки діяльності управління 
соціального захисту Новоукраїнської райдержадміністрації  

14. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової 
оцінки земельної ділянки з кадастровим номером 3523183200:02:000:7514 

15. Про вилучення земельних ділянок  
16. Про надання дозволу гр. Кудої Варварі Олександрівні 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 № 7а 

17. Про надання дозволу гр. Косенко Тетяні Леонідівні на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для 
будівництва та розміщення гаража для легкового автомобіля в м. Мала Виска 
по вул. Центральна,  прибудинкова територія будинку № 66 

18. Про надання дозволу гр. Бойко Валентині Павлівні на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для 
будівництва та розміщення гаража для легкового автомобіля в м. Мала Виска 
по вул. Центральна,  прибудинкова територія будинку № 66 

19. Про надання дозволу гр. Тимошенко Анні Олександрівні на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 
для будівництва та розміщення гаража для легкового автомобіля в м. Мала 
Виска по вул. Центральна,  прибудинкова територія будинку № 66 

20. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в користування на умовах оренди  громадянам 
міської ради 

 
У кого є ще пропозиції щодо порядку денного?  

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

засідання 28 - ї сесії міської  ради (поіменне голосування).  



ЗА-20 

ПРОТИ-0 

    УТРИМАЛИСЬ-0 

 
Постолюк Л.А.: ПОРЯДОК ДЕННИЙ приймається. Нам необхідно 

затвердити РЕГЛАМЕНТ І ПОРЯДОК РОБОТИ пленарного засідання  28-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 чергової 28-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-20 

ПРОТИ-0 

    УТРИМАЛИСЬ-0 

 
Постолюк Л.А.: Відповідно до Регламенту Маловисківської міської ради 

восьмого скликання до 20 хвилин робочого часу надається депутатам міської 

ради, депутатським фракціям та депутатським групам для оголошення тексту 

заяв, звернень.  У кого є заяви, звернення прошу оголосити. 

 

Депутат Бровченко О.Д.: Сесія міської ради не підготовлена – відділ освіти, 

молоді та спорту виконкому міської ради та відділ культури та туризму міської 

ради. Ми вчора прийшли на бюджетну комісію, а вона не підготовлена. На 

сьогодні немає директорів шкіл. Початок навчального року – посадові особи 

відсутні на робочому місці – у відпустці. Камери спостереження для безпеки 

учнів шкіл – по одній камері. Хто цим питанням займається? Олег Михайлович. 

Під закриттям Кіровська та Олександрівська школи – ніхто не відповідає за це. 

Де начальник відділу освіти – у відпустці. Бомбосховища у школах зроблені 

власними силами – премія тим працівникам, хто працює по благоустрою 

укриттів. Бомбосховища не відповідають санітарним нормам. Зараз будемо 

розглядати питання бо батьківській платі в музичній школі – питання ще не 

готове. Володимир Павлович, питання до Вас. Хто займається закриттям 

Кіровської школи? Де пишуть заяви батьки учнів Кіровської школи на перехід 

до Маловисківської школи № 3 – старостаті. І хто  відвозить заяви батьків у 

школу? Два депутати з Кіровки мали б забезпечити маршрути шкільних 

автобусів. Забезпечили? Питання до відділу освіти – зробили зупинки для 

шкільного автобусу? Не зробили. Діти йдуть по воді, по холоді у школу. 

Нікому нічого не треба. Учителі у нас також є. Пройдіть по маршруту. Проявіть 

свою учительську солідарність. 



В нас дуже серйозна ситуація з лікарнею. Тому треба надати головному лікарю 

Маловисківської лікарні слово для виступу.  

Постолюк Л.А.: Депутатом Бровченком О.Д. озвучено ряд питань до відділу 

освіти. Питання про маршрут шкільного автобусу в с.Миролюбівці.  

 

Путнік І.В.,юрисконсульт відділу освіти, молоді та спорту: Маршрут 

шкільного автобусу затверджується у Національній поліції. Для того щоб 

подати на затвердження такий маршрут, потрібно прийняти рішення про 

оптимізацію навчальних закладів.   

 

Депутатка Маркова Н.М.: Починається опалювальний сезон. Як забезпечені 

школи вугіллям? Чи є сьогодні можливість забезпечити температурний режим в 

навчальних закладах і зберегти систему опалення?  

 

Путнік І.В.: Вугілля закуплено на ті кошти, які виділені радою. Антрациту в 

Україні зараз немає. 96 тонн вугілля придбані для шкіл та 15 тонн для ДНЗ 

«Ромашка».      

 

Депутат Бровченко О.Д.: У третій школі з чотирьох котлів працює два. У 

четвертій школі один котел, другий відсутній. По інших школах не знаю.  

 

Путнік В.В.:Ми сьогодні моніторимо питання для придбання котлів, які будуть 

закуплені.  

 

Депутат Бровченко О.Д.: Чому не використані матеріали, виділені державою,  

для утеплення третьої школи? У нас є матеріали, які треба було використати.  

 

Депутат Ніколенко М.В.: Рекомендація: не забалакувати проблему. Від 

апарату міської ради вимагаються дії. Маршрут шкільного автобусу в 

с.Миролюбівка не відпрацьований. Доведіть до ума. Всі розуміють актуальність 

питання про оптимізацію навчальних закладів. По – друге, загублений контракт 

на вугілля по вартості 4,5 тис.грн. за 1 тонну, тепер придбання вугілля 

відбувається за новими завищеними цінами 12 тис. грн. Вас не ріже? Мене 

ріже. Як можна було допустити, щоб загубити такий контракт. Я, як 

підприємець, ніколи б не випустив контракт за 4,7 тис. грн. за тонну вугілля. 

П’ята частина заготовлена. Система опалення не витримає зимового періоду. 

Від апарату вимагаються дії та пропозиції, які будуть затверджуватися радою.  

 

Депутат Зелюнко О.Ф.: В Мануйлівській школі облаштовано бомбосховище 

на 50 осіб технічним персоналом своїми силами. У нас у школі понад 100 дітей. 

А місць у бомбосховищі 50. Що робити? Як вмістити усіх дітей у 

бомбосховище?  

 

Мельчуцький В.Г., спеціаліст відділу освіти, молоді та спорту виконкому 

міської ради: Форма навчання в загальноосвітньому навчальному закладі 

визначається органом закладу–педагогічною радою, рішення ради 

затверджується наказом керівника загальноосвітнього навчального закладу. 



Буде запроваджена змішана форма навчання – частина дітей буде навчатися 

очно, інша частина – он-лайн. Це буде обговорено на батьківських зборах і 

затверджено педрадою. Черговість навчання дітей очно та он-лайн буде 

закріплено наказом директора закладу. Тому усім дітям у сховищі вистачить.  

 

Депутат Зелюнко О.Ф.: Тобто, має бути наказ директора школи? Дякую за 

роз’яснення. Я перевірю.  

 

Депутатка Маркова Н.М.: Запитання по вугіллю. Чому мало закуплено? 

 

Путнік І.В.: Вугілля закуплено на такі кошти, які були виділені радою. На 1 

млн.86 грн. Відділ освіти придбав вугілля на ті суми, які були виділені радою. 

Клопотання подавалися на виділення коштів для придбання вугілля постійно.  

 

Депутатка Маркова Н.М.: Коли відділ подавав клопотання?  

 

Путнік І.В.: Бухгалтер відділу освіти подавав клопотання. Виділено було 

коштів 1 млн 86 грн. Тоді і придбали.  

 

Депутат Бровченко О.Д.: Ви мали закупити вугілля ще з початку року. У 

вересні ви ділені кошти – вся сума. Але ви ще потягнули, ціна виросла на 

вугілля, і договір ви розірвали за згодою сторін. А мали додати до вартості 

вугілля 10 % відсотків, і придбати вугілля по 5 тис. за тонну. Совісті у вас 

немає.  

 

Депутат Щербак В.В.: Не було клопотання на вугілля на останньому засіданні 

постійної комісії. Не купили - будемо розбиратися. Бомбосховища в 

загальноосвітніх навчальних громадах – преміальні кошти тим технічним 

працівникам, хто займався упорядкуванням підвальних приміщень укриттів. 

Внутрішнім наказом мали доплатити технічному персоналу навчальних 

закладів премію за роботу по впорядкуванню бомбосховищ. Але не доплатили, 

бо не знайшли коштів. Питання – а міській раді виплатили все? Відпускні усім 

виплатили? В чому проблема дати наказ по громаді виплатити ці кошти. Треба 

питати із заступника, чому питання не вирішено. Будемо ставили питання про 

перебування тих посадових осіб, яких ми призначали.  

 

Секретар ради Постолюк Л.А.: Питання до в.о. начальника відділу освіти, 

молоді та спорту Мельчуцького В.Г. про виплату преміальних. 

 

Мельчуцький В.Г.: Кожен директор визначає премії по персоналу, які були 

залучені до роботи по упорядкуванню бомбосховищ. Преміальні мали бути 

виплачені за наказом директора закладу освіти згідно табелю обліку робочого 

часу працівників закладу.  

 

Депутат Щербак В.В.: Кузьмич, чому не виплачені преміальні? Скажіть 

правду, хай усі почують. 

 



Депутат  Кузьмич В.П.: Правда, ДЮЦу було виділено кошти у сумі 100 тис 

грн. для виплати преміальних працівникам, які працювали з травня цього року 

на дві третіх заробітної плати. Було дві пропозиції – виплатити  ці кошти у суму 

відпускних  чи виплатити у сумі заробітної плати у вересні місяці. Домовилися, 

виплатити у вересні, коли працівники вийдуть з відпустки на роботу.   

 

Депутат Бровченко О.Д.: Надаємо слово Чурпію К.Л., головному лікарю 

Маловисківської лікарні. 

 

Секретар ради Постолюк Л.А.: Колеги, згодна. Але звертаю увагу на 

порушення Регламенту міської ради. Скеровує роботу ради на засіданні 

головуючий. Питання по Маловисківській лікарні немає у порядку денному. 

Але, зважаючи на актуальність проблеми, надаємо слово Чурпію К.Л., 

головному лікарю Маловисківської лікарні.  

 

Чурпій  К.Л., головний лікар Маловисківської лікарні: Ситуація в медичній 

галузі надзвичайно складна. Міністерство постійно змінює правила. Наш заклад 

придбав багато сучасних апаратів за рахунок спонсорів.  Сьогодні лікарня має 

15 пакетів, укладених з НСОЗ, в т.ч. пакет на лікування ковіту 19. І заключили 

пакет на допомогу у випадку інфекційних захворювань  Що з того має головний 

лікар? Проти головного лікаря відкрита кримінальна справа за те, що 

виплачувалася премія працівникам, які надали допомогу хворим на ковіт. В 

мене питання до того, хто підписував це подання на поліцію? Де ви були, коли 

наші люди падали в обморок, хворіли і помирали. Коли наші медичні 

працівники надавали допомогу усім людям, не дивлячись ні на що? 

Міністерство сьогодні змінило правила гри. Лікарні тепер розділяються на 

надкластерні,  кластерн і інші. Наша лікарня відноситься до категорії інші, 

статус яких Міністерство ще не визначило. Що по цьому зроблено мною? Я мав 

позавчора зустріч з директором департаменту обласної військової адміністрації  

та народним депутатом ВРУ. Я розказав ситуацію, яка є. Враховуючи, що наш 

колишній Маловисківський район розірваний на чотири частини, ми надаємо 

послуги тільки міській громаді. Я пояснив, що ми надаємо послуги в межах 

чотирьох громад. Люди залишаються без медичної допомоги. Мені вдалося 

переконати начальника відділу та народного депутата в необхідності 

збереження Маловисківсьокї лікарні.  Сьогодні усі міські голови включилися в 

боротьбу за лікарні. Що буде? Думаю. Що буде щось мінятися. Я у п’ятницю 

(26.08.2022року) буду знати. Райкович (голова обласної військової 

адміністрації) підтримує, щоб наша лікарня залишилася хоча б загального типу, 

щоб отримувати державне фінансування..  

 

Постолюк Л.А.: Ваші пропозиції, Костянтине Леонідовичу? Звернення від 

депутатів міської ради? 

 

Чурпій К.Л.: Сьогодні усі голови громад звертаються до обласної військової 
адміністрації. Депутат Верховної Ради України Мурдій відстоює інтереси 
лікарень Новоукраїнського району. Я буду відстоювати нашу лікарню на усіх 
рівнях, бо вона одна з кращих. Можливо від міської ради також ми 



проголосуємо та направимо таке звернення до керівництва області та народного 

депутата. І це вирішувати потрібно сьогодні і зараз. Я рахую, що треба 
підключати сьогодні народного депутата. Щоб не було вже пізно. 
Постолюк Л.А.: Підготувати проєкт рішення треба час. Зберемо на наступному 

тижні позачергове засідання сесії.  

 

Чурпій К.Л.: Підготувати таке звернення треба сьогодні, щоб я це звернення 

міг завтра зранку відвезти до обласної адміністрації, з проханням до начальника 

департаменту звернутися до Міністерства охорони здоров’я України.  

 

Депутат Бровченко О.Д.: У мене дві ремарочки. Перша ремарка – коли ми 

розділяли Маловисківський район на чотири громади, хто перший відірвався?  

Ваша  Маловисківська громада. А тепер наслідки – Маловисківська лікарня. У 

нас немає кількості населення під Маловисківську лікарню. А лікарня у нас 

хороша. Оце перше було. Друге. Назвіть мені, хто вхожий до голови 

облдержадміністрації, міністра, зам міністра? Хто поїде з Маловисківського 

виконавчого комітету до міністерства, обласної адміністрації, департаменту? 

Ніхто. Ось і відповідь.  

 

Депутат Щербак В.В.: Ми роздеребанили район. Ми дожилися до того, що 

спілкуємося тільки з Злинською громадою. А треба сьогодні звертатися до 

сусідніх громад, мешканці яких отримують послуги у нашій лікарні.  

 

Постолюк Л.А.: Згодна, будемо звертатися до сусідніх громад, щоб 

забезпечити діяльність Маловисківської громади. Костянтин Леонідович, 

пропозиція – спільно з профільним заступником Жовтило А.В. підготуйте текст 

звернення до Міністерства, ОВА, народного депутата України для збереження 

нашої лікарні. Постійна комісія проведе терміново засідання, розгляне проєкт 

рішення, який буде додатково внесений до Порядку денного пленарного 

засідання.  

 

Чурпій К.Л.: Це повинно бути рішення сесії, яке Ви, мабуть, сьогодні 

приймете. Я сумніваюся, що інші громади підтримають нашу лікарню. Бо 

кожна громада тягне ковдру на себе. Тому звернення має надходити сюди, а ми 

будемо звертатися далі. І останнє. Мені поставили питання про тарифи на 

платні послуги. Тарифи по Новоукраїнці затверджені ще в 2021 році, без 

врахування росту цін на комунальні послуги та підвищення мінімальної 

заробітної плати. Тому й вийшло так. Сьогодні не укладений договір на 

медичний огляд працівників навчальних закладів. Давайте укладемо договір. 

Керівники навчальних закладів подайте списки працівників. Лікарня проведе 

медичний огляд, оплата за медичний огляд медпрацівників буде згідно акту 

виконаних робіт.  

Депутат Підгорний О.М.: Не повинні педагогічні працівники ставати 

заручниками ситуації. Медичний огляд будуть проходити згідно графіка. А 

відділ освіти сьогодні – завтра має укласти договір з лікарнею. А бюджетна 

комісія розгляне питання про виділення коштів.  



Постолюк Л.А.: Шановні колеги! Питання двадцятихвилинки вичерпано.  

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» 

Інформує:  начальник фінансового управління міської ради Похила 

Лариса Василівна  

(Доповідає Похила Л.В.)  

 

Депутат Бровченко О.Д.:  Всі питання по проєкту бюджету 

обговорено. Є неузгоджене питання тільки по камерам. Олег 

Михайлович Підгорний скаже, що по камерам.  

 

Постолюк Л.А.:  Зараз розглянемо проєкт рішення і дійдемо до 

камер. Прошу Підгорний О.М.  

 

Депутат Підгорний О.М.:  В поданні відділу освіти було вказано - 1 

відеокамера на навчальний заклад. Ми відклали це питання. На 

сьогодні я прошу підтримати депутатів проєкт рішення міської ради. 

Сьогодні проаналізовано - кошти ті самі, а відеокамер можна 

придбати більше з урахуванням потреб  кожного закладу.  

 

Постолюк Л.А.:Яка сума на камери? 81 тис.грн. На цю загальну 

суму буде придбано камери, відповідно до клопотань  керівників 

навчального закладу до відділу освіти, молоді та спорту.  

 

Депутат Щербак В.В.:  Відділ освіти відразу хай готу копіє 

рахунків, щоб проконтролювати видатки на придбання камер.  

 

Депутат Кузьмич В.П.:  Я не про кількість, а про якість. Пропоную 

закупити обладнання в один навчальний заклад.  

 

Путнік І.В.:  Відповідно до листів Міністерства освіти і науки 

України та ОВА в серпні цього року  необхідно забезпечити безпеку 

учнів навчальних закладів засобами спостереження. Тому усі 

навчальні заклади мають бути забезпечені камерами 

відеоспостереження.  

 

Бровченко О.Д.: Як відділ освіти працює з директорами закладами, 

що директори шкіл нічого не знають.  

 

Депутат Ніколенко М.В.:  Знаєте, можна було б не влаштовувати 

паніки і істерики, і не звинувачувати одних в  популізмі, інших - в 

некопентентності. Якби не початок навчального року через чотири 

дні. Коли вперше відділ освіти та молоді та спорту дізналися про 

необхідність влаштування камер? У червні місяці  цього року.  А 

тепер дивіться: ні один директор не знає як здавати школу в 

експлуатацію.1 камера на школу – це для мене смішно; на кожну 



школу треба різна кількість камер. Тому в рішенні  має бути 

розписано кількість камер на кожен навчальний заклад стільки 

камер. Бо потім, як хтось щось вчудить, треба буде звертатися до 

правоохоронних органів.  

Депутат Бровченко О.Д.:  По відділу культури та туризму є питання 

по перекидці коштів на обробку дерев’яних конструкцій– скільки 

треба коштів і які в яких закладах треба провести обробки 

дерев’яних конструкцій.  

 

Рижикова Ю.О., начальник відділу культури  та туризму міської 

ради:Рахунки є на Олександрівський та Лозуватський клуби, вони 

вже домовилися з підрядниками, які їм готують документи.  

 

Депутат Бровченко О.Д.:  Рахунки на які заклади у вас є?  

 

Рижикова Ю.О.: На ДШМ та на бібліотеку. У них рахунки вже 

виготовлені, і вони готові до оплати. На даний час ми просимо 

кошти на будинки культури у с.Лозуватка та Олександрівка у сумі 

30 тис.  

 

Депутат Зелюнко О.Ф.:  Чому серед клубів немає Мануйлівського 

клубу?  

 

Рижикова Ю.О.:  Так, немає. Мануйлівка на черзі.  

 

Депутат Зелюнко О.Ф.:  Я що б не був депутатом, у Мануйлівці б 

нічого б не було. Ви подивіться, скільки людей і дітей відвідує 

сільський клуб у Мануйлівці.  

 

Рижикова Ю.О.:  Сьогодні приписи МНС тільки на Лозуватський та 

Олександрівський клуби. На Мануйлувський клуб припису ще немає.  

Щербак В.В.: Я особисто займався приписами пожежників. В разі 

припису береш рахунок на оплату обробки дерев’яних конструкцій 

будівлі. Поки не буде подано рахунків на оплату – комісія 

розглядати звернень не буде.  

 

Депутат Ніколенко М.В.:  Чому ми дивимося на приписи, як на 

звичайну річ. Припис МНС – це зальот. У нас має бути графік 

проведення обробки дерев’яних конструкцій будівель, які 

перебувають на балансі розпорядників коштів . І це має бути в 

плановому режимі. А припис – це вже нехлюйство керівника – 

начальника відділу.  

 

Депутат Бровченко О.Д.:  Ми тут були на комісії, коли задавали 

питання Юлії Олександрівні, а Юлія Олександрівна дозволяла собі 

говорити нам, депутатам – хто ви  тут такі і хто вас обрав. Що ви 

собі дозволяєте? Хто Ви тут така? Ви прийшли сюди працювати. А 



працюєте як працюєте, як зараз – розказуєте нам казки. Я проти. 

Виключаємо цей пункт. Будемо виділяти кошти, коли подадуть 

документи.   

 

Прошу проголосувати:  За ОСНОВУ  

 

ЗА-19 

ПРОТИ-0 

    УТРИМАЛИСЬ-0 
Рішення приймається 

Прошу проголосувати: В ЦІЛОМУ  

 

ЗА-19 

ПРОТИ-0 

    УТРИМАЛИСЬ-0 
Рішення приймається 

 

Про внесення змін до Положення про фінансове  управління 

Маловисківської міської ради 

Інформує:  начальник фінансового управління міської ради Похила 

Лариса Василівна  

(доповідає Похила Л.В .) 

 

Прошу проголосувати:  

ЗА-19 

ПРОТИ-0 

    УТРИМАЛИСЬ-0 
Рішення приймається  

 

Про звіт про виконання фінансового плану КНП «Маловисківський 

ЦПМСД» за І півріччя 2022 року 

Доповідає: директор комунального некомерційного  підприємства 

«Маловисківський центр первинної медико -санітарної  допомоги» 

Маловисківської міської ради Левченко Ольга Миколаївна   

(доповідає Левченко О.М.)  

 

Прошу проголосувати:  

ЗА-20 

ПРОТИ-0 

    УТРИМАЛИСЬ-0 
Рішення приймається 

 

Про затвердження в новій редакції  структури і штатної чисельності  КНП 

«Маловисківський центр  первинної медико-санітарної допомоги»  

Маловисківської міської ради 

Інформує:  директор комунального некомерційного  підприємства 

«Маловисківський центр первинної медико -санітарної допомоги» 



Маловисківської міської ради Левченко Ольга Миколаївна  

(доповідає Левченко О.М.)  

 

Прошу проголосувати:  

ЗА-20 

ПРОТИ-0 

    УТРИМАЛИСЬ-0 
Рішення приймається 

 

Про звіт про виконання фінансового плану  КНП «Маловисківська 

лікарня» за І півріччя 2022 року  

Доповідає: заступник головного лікаря КНП «Маловисківська 

лікарня» Бушко Оксана Вацлавівна  

(доповідає Бушко О.В.)  

 

Прошу проголосувати:  

ЗА-20 

ПРОТИ-0 

    УТРИМАЛИСЬ-0 
Рішення приймається 

 

Про затвердження  фінансового плану КНП «Маловисківська лікарня на 

2023 рік  

Інформує:  заступник головного лікаря КНП «Маловисківська 

лікарня» Бушко Оксана Вацлавівна  

(доповідає Бушко О.В.)  

 

Прошу проголосувати:  

ЗА-20 

ПРОТИ-0 

    УТРИМАЛИСЬ-0 
Рішення приймається 

Оголошується перерва на 15 хвилин 

(ПЕРЕРВА) 

 

Про затвердження акту прийому-передачі державного  майна з балансу 

Новоукраїнської районої адміністрації Кіровоградської області у 

комунальну власність Маловисківської  міської  ради     

Інформує:  секретар ради Постолюк Л.А.  

(доповідає Постолюк Л.А.)  

 

Прошу проголосувати:  

ЗА-20 

ПРОТИ-0 

    УТРИМАЛИСЬ-0 
Рішення приймається 

 



Про затвердження генерального плану  м. Мала Виска Новоукраїнського 

району, Кіровоградської області 

Інформує:  начальник відділу містобудування, архітектури, 

будівництва та житлово-комунального господарства, головний 

архітектор Білоног  Володимир Геннадійович  

(доповідає Білоног В.Г.)  

 

Прошу проголосувати:  

ЗА-20 

ПРОТИ-0 

    УТРИМАЛИСЬ-0 
Рішення приймається 

 

Про затвердження в новій редакції бланку документу та наказу відділу 

містобудування, архітектури, будівництва та житлово – комунального 

господарства 

Інформує: начальник відділу містобудування, архітектури, 

будівництва та житлово-комунального господарства, головний 

архітектор Білоног Володимир Геннадійович  

(доповідає Білоног В.Г.)  

 

Прошу проголосувати:  

ЗА-20 

ПРОТИ-0 

    УТРИМАЛИСЬ-0 
Рішення приймається 

 

Про виконання Програми соціального і економічного  розвитку 

Маловисківської  міської   територіальної громади за І півріччя 2022 року 

Доповідає: начальник відділу соціально – економічного розвитку, 

інвестицій та проектної діяльності Федоренко Галина Вікторівна  

(доповідає Федоренко Г.В.)  

 

Прошу проголосувати:  

ЗА-20 

ПРОТИ-0 

    УТРИМАЛИСЬ-0 
Рішення приймається 

 

Про затвердження переліку проектів, які можуть бути подані  до  

Міністерства  розвитку громад та територій України  в рамках  Програми 

з відновлення України 

Інформує:  начальник відділу соціально – економічного розвитку, 

інвестицій та проектної діяльності Федоренко Галина Вікторівна  

(доповідає Федоренко Г.В.)  

 

Прошу проголосувати:  



ЗА-20 

ПРОТИ-0 

    УТРИМАЛИСЬ-0 
Рішення приймається 

Про затвердження розміру  щомісячної батьківської плати за навчання 

дітей в Маловисківській  мистецькій школі (за основу) 

Інформує:  директор Маловисківської  дитячої школи мистецтв  

Король Леся Трохимівна  

 

Депутат Бровченко О.Д.: Два моменти. Куди згідно законодавства 

може витрачатися батьківська плата. Прошу озвучити розмір 

батьківської плати, яку Ви пропонуєте.  

 

Король Л.Т.: Кошти батьківської плати, згідно Статуту міської ради, 

не можуть бути вилучені в доходи держави або місцевого бюджету, 

направляються до спеціального фонду та можуть спрямовуватися на 

зміцнення матеріально – технічної бази закладу – придбання 

музичних інструментів, їх налаштування, придбання сценічних 

костюмів, оргтехніка,  заправка катріджів, придбання канцелярських 

товарів, оплата курсів підвищення кваліфікації викладачів, підписка  

нотних та періодичних видань, відряджувальні  та транспортні 

витрати для участі учнів закладу у  конкурсах, якщо вони проходять 

за межами громади.  Щодо батьківської плати – ми прийшли разом з 

колективом до висновку, що воєнний стан триває, а школі треба 

виживати. Тому пропонуємо у період воєнного стану затвердити 

розмір батьківської плати – 50% від суми минулого року. І поновити 

розмір батьківської плати в повному розмірі минулого року після 

закінчення воєнного стану.  

Постолюк Л.А.: За яке рішення голосувала комісія?  

Бровченко О.Д.: Бюджетна комісія голосувала за скасування 

батьківської плати у період воєнного стану. Комісія для чого 

збиралася? А сьогодні Ви пропонуєте нам нове рішення, яке комісія 

не розглядала.  

Постолюк Л.А.: Які будуть пропозиції до проєкту рішення? 

Бровченко О.Д.: Скасувати батьківську плату за навчання дітей в 

Маловисківській ДШМ до закінчення воєнного стану.  

Постолюк Л.А.: Леся Трохимівна, які були пропозиції від закладу?  

Король Л.Т.: Залишити батьківську плату на рівні 50% від розміру 

минулого навчального року.  

Постолюк Л.А.: Прошу озвучити проєкт, який був внесений на 

розгляд комісії.  

Депутат Щербак В.В.: На бюджетній комісії нам озвучили одне, а 

сьогодні читають 50 %. Нам не озвучували на комісії інші проєкти 

рішень. Чому на бюджетній комісії розглядалося інше рішення?   

Депутатка Коваленко І.Б.:  В мене питання до директора 

Маловисківської школи мистецтв. За що Ви збираєтеся придбати 

все, що необхідно для роботи закладу – папір, заправка катріджів, 



миючі засоби, тощо? Як ми будемо виходити з положення? 

Щербак В.В.:  Проєкт, який оприлюднений на сайті – один, 

озвучений на комісії – другий. Комісія його не розглядала, бо нам 

його не представляли. Відразу був нуль.  Нам не пропонували іншого 

проєкту рішення. Нам сказали, що залишки  з минулого року на спец 

рахунку становлять понад 250 тис.грн.  

Депутат Бровченко О.Д.:  Бюджетна комісія голосувала за нульову 

ставку. І в мене питання до начальника відділу культури та туризму. 

Хто дав право начальнику зменшувати контингент учнів 

Маловисківської мистецької школи? Хто зчитував, що приїхали діти 

з інших територій?  

Рижикова Ю.О.:  Для повної вичитки навчального матеріалу у нас 

не вистачає фахівців-викладачів.  Леся Трохимівна, поясніть, будь 

ласка, ситуацію.  

Король Л.Т.:  У нас у минулому році була вичитка годин 

викладачами 73%. В цьому році школа перейшла на нові освітні 

програми. У нас в цьому не вичитувалося багато годин.   

Бровченко О.Д.:  В минулому році було 235 дітей, були ті самі 

учителі,  і усе вичитувалося.  Саме більше у вас дітей – клас 

фортепіано – 36, 5 вчителів, 9 годин. Отже, викладачів вистачає для 

такої кількості дітей.  

Мамедова З.В.:  Як сталося так, що прийшли на комісію бюджетну з 

одним проектом рішення, а зараз – озвучуєте інше.  

Король Л.Т.:  Після обговорення на засіданні постійної комісії  

повернулася на роботу, порадилася з колективом і прийшла з такими 

пропозиціями на сесію.  

Мамедова З.В.:  Чому на сесії почали міняти проєкт рішення, який 

був озвучений на комісії?Чому до комісії Ви не порадилися з  

колективом?  

Бровченко О.Д.:Хто дозволив зменшувати контингент учнів. Хто 

дозволив?  

Постолюк Л.А.:Відповідно до Статуту Маловисківської мистецької 

школи.  

Щербак В.В.:Але є потреби мешканців, які треба виконувати.  

Постолюк Л.А.:  Контингент учнів має бути затверджений після 

того, як подані усі заяви від батьків дітей. А педагогів має бути 

стільки і такого фаху, які б задовольнили потреби учнів.  

Мамедова З.В.:  У Вас є дані, Леся Трохимівна, скільки учнів у 

закладі?  

Король Л.Т.: Ще тільки завтра стартує вступна компанія, даних ще 

немає.   

Чуйко В.І.:  Зайшов один проєкт, на сесії розглядається інший. Якщо 

буде нульова ставка, то взагалі Може зняти дане питання з порядку 

денного.  

Постолюк Л.А.:  Рішення про батьківську плату має бути прийняте 

до 1 вересня. Тому, Леся Трохимівна, яка була плата за навчання  у 

внесеному проєкті? 



Король Л.Т.:  до 31.12.2022 – не нараховувати, з 01.01.2023 - 50% 

від плати.  

Постолюк Л.А.:  Що Ви, Леся Трохимівна, доповідали на комісії 

депутатам?  

Король Л.Т.: Я просто була згодна з тим, що мені запропонували 

депутати. Це дуже заманлива пропозиція.  

Постолюк Л.А.:  Яка пропозиція від постійної комісії?  

Бровченко О.Д.:  Нульова ставка.  

Постолюк Л.А.:  Ставлю на голосування. За основу.  

 

Прошу проголосувати:  

ЗА-20 

ПРОТИ-0 

    УТРИМАЛИСЬ-0 
Рішення приймається 

 

Постолюк Л.А.:  Про затвердження розміру  щомісячної батьківської 

плати за навчання дітей в Маловисківській  мистецькій школі (з правками 

і доповненнями) 

Ставлю на голосування. В цілому.  

Прошу проголосувати:  

ЗА-19 

ПРОТИ-0 

    УТРИМАЛИСЬ-1 
Рішення приймається 

 

Постолюк Л.А.:  Про затвердження Програми підтримки діяльності 

управління соціального захисту Новоукраїнської райдержадміністрації  

Інформує:  начальник відділу соціального захисту, праці та охорони 

здоров’я Шпак Тетяна Миколаївна  

(доповідає Шпак Т.М.)  

 

Прошу проголосувати:  

ЗА-20 

ПРОТИ-0 

    УТРИМАЛИСЬ-0 
Рішення приймається 

 

Постолюк Л.А.:  Про затвердження технічної документації з нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки з кадастровим номером 

3523183200:02:000:7514 

Інформує:  начальник відділу земельних відносин Цибульський Ігор 

Анатолійович  

(доповідає Цибульський І.А.)  

 

Прошу проголосувати:  

ЗА-18 



ПРОТИ-0 

    УТРИМАЛИСЬ-0 

Не голосував – 1 Ніколенко М.В. 
Рішення приймається 

Постолюк Л.А.:  Про вилучення земельних ділянок  

Інформує:  начальник відділу земельних відносин Цибульський Ігор 

Анатолійович  

(доповідає Цибульський І.А.)  

 

 

Прошу проголосувати:  

ЗА-20 

ПРОТИ-0 

    УТРИМАЛИСЬ-0 
Рішення приймається 

 

Постолюк Л.А.:  Про надання дозволу гр. Кудої Варварі Олександрівні 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 № 7а 

Інформує:  начальник відділу земельних відносин Цибульський Ігор 

Анатолійович  

(доповідає Цибульський І.А.)  

 

Прошу проголосувати:  

ЗА-19 

ПРОТИ-0 

    УТРИМАЛИСЬ-0 
Рішення приймається 

 

Постолюк Л.А.:  Про надання дозволу гр. Косенко Тетяні Леонідівні на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду для будівництва та розміщення гаража для легкового автомобіля в 

м. Мала Виска по вул. Центральна,  прибудинкова територія будинку № 66 

Інформує:  начальник відділу земельних відносин Цибульський Ігор 

Анатолійович  

(доповідає Цибульський І.А.)  

 

Прошу проголосувати:  

ЗА-1 

ПРОТИ-3 

    УТРИМАЛИСЬ-16 
Рішення  не приймається 

 

Постолюк Л.А.:  Про надання дозволу гр. Бойко Валентині Павлівні на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 



оренду для будівництва та розміщення гаража для легкового автомобіля в 

м. Мала Виска по вул. Центральна,  прибудинкова територія будинку № 66 

Інформує:  начальник відділу земельних відносин Цибульський Ігор 

Анатолійович  

(доповідає Цибульський І.А.)  

 

Прошу проголосувати:  

ЗА-1 

ПРОТИ-1 

    УТРИМАЛИСЬ-18 
Рішення не приймається 

 

Постолюк Л.А.:  Про надання дозволу гр. Тимошенко Анні 

Олександрівні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду для будівництва та розміщення гаража для 

легкового автомобіля в м. Мала Виска по вул. Центральна,  прибудинкова 

територія будинку № 66 

Інформує:  начальник відділу земельних відносин Цибульський Ігор 

Анатолійович  

(доповідає Цибульський І.А.)  

 

Прошу проголосувати:  

ЗА-1 

ПРОТИ-1 

    УТРИМАЛИСЬ-18 
Рішення не приймається 

 

Постолюк Л.А.:  Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в користування на умовах 

оренди  громадянам міської ради 

Інформує:  начальник відділу земельних відносин Цибульський Ігор 

Анатолійович  

(доповідає Цибульський І.А.)  

 

Прошу проголосувати:  

ЗА-20 

ПРОТИ-0 

    УТРИМАЛИСЬ-0 
Рішення приймається 

 

Депутат Зелюнко О.Ф.: Депутатське запитання: Чи можуть громадяни 

використовувати земельні ділянки сільськогосподарського призначення, які 

виготовили технічну документацію, але яка не затверджена в установленому 

порядку.  

 

Постолюк Л.А.:Запитання Зелюнка О.Ф. зафіксовано. Відповідь 

буде підготовлена і надана відділом земельних ресурсів.  



Проекти рішення 28-ї сесії вичерпано. Переходимо до РІЗНОГО. Наразі 

підготовлено звернення депутатів міської ради з питання Маловисківської 

лікарні. (зачитує текст звернення). 

 

Постолюк Л.А.:  Про звернення депутатів 8 скликання. Ставлю 

звернення  на голосування   

Прошу проголосувати:  

ЗА-20 

ПРОТИ-0 

    УТРИМАЛИСЬ-0 
Рішення приймається 

 

Постолюк Л.А.: чергову 28-ї сесію міської ради восьмого скликання 

оголошую ЗАКРИТОЮ.  

(Звучить Державний Гімн України) 

 

Секретар ради                                                                        Леся ПОСТОЛЮК 

 


