
 
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПРОТОКОЛ  

ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ 

29 чергової СЕСІЇ МІСЬКОЇ РАДИ 8 СКЛИКАННЯ 

І ЗАСІДАННЯ  

 

Дата проведення :  29 вересня  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 дев’ятої  сесії 

міської ради. Прошу проголосувати (поіменне голосування): 

 

ЗА-19 

ПРОТИ-0 

            УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Гульдас Ю.Л.: Двадцять дев’яту сесію Маловисківської міської ради восьмого 

скликання оголошую ВІДКРИТОЮ. 

(Звучить гімн України) 

(Приєдналися до засідання Беспалова Н.О, Сьомка О.В., в залі 21 депутат) 

Гульдас Ю.Л.: Сьогодні, 29 вересня, в нашій громаді поховання загиблого захисника, 

військовослужбовця Збройних Сил України КОЖОКАРЕМ  СЕРГІЄМ  

ГЕОРГІЄВИЧЕМ, який загинув 20 вересня біля села Тернівка Миколаївської області. 

Прощання відбудеться 0 11.00. на центральній площі у м. Мала Виска. Прошу 

вшанувати пам'ять загиблого захисника України Сергія Кожукаря хвилиною 

мовчання.  

В зв’язку з похованням пропоную такий порядок проведення пленарного 

засідання:розпочати та продовжити роботу до 10.50. Потім зробити перерву у роботі. 

Вшанувати пам'ять загиблого військовослужбовця – захисника України Сергія Кожокаря. І 

повернутися до роботи пленарного засідання  після церемонії прощання та поховання. 

Підтримуєте?  

Щербак В.В.: Пропоную зробити перерву в роботі пленарного засідання 29 сесії міської ради 

та взяти участь у церемонії прощання із загиблим воїном – захисником України.  

Гульдас Ю.Л.: Отже, на порядок денний двадцять дев’ятої сесії Маловисківської 

міської ради виносяться такі питання: 

 

1. Про передачу основних засобів та інших необоротних активів з комунальної 

власності Маловисківської міської ради Маловисківської міської територіальної 

громади в комунальну власність Мар′янівської сільської ради Мар′янівської 

територіальної громади; 

2. Про передачу в оренду без проведення аукціону частини нерухомого майна 

комунальної власності територіальної громади; 

3. Про безоплатну передачу паливно - мастильних матеріалів з балансу 



Маловисківської міської ради на баланс КП «Мала Виска-МКП»; 

4. Про внесення змін до Положення про присвоєння міських премій обдарованим 

учням та педагогічним працівникам; 

5. Про виплату грошової премії випускникам закладів загальної середньої освіти 

Маловисківської міської ради, які здобули найвищі бали на національному 

мультипредметному тесті; 

6. Про затвердження мережі закладів освіти Маловисківської міської ради на 2022-

2023 навчальний рік; 

7. Земельні питання.   

У кого є ще пропозиції щодо порядку денного?  

Бровченко О.Д.: Депутатський запит. Про перерозподіл повноважень між радою та 

виконкомом при розгляді бюджетних питань. 

 

Зелюнко О.Ф.: Депутатський запит. Про стан справ у КП «Мала Виска МКП» та КП «Мала 

Виска Водоканал. 

 

Підгорний О.М.: Депутатський запит: Про проблемні питання у галузі освіти 

Маловисківської громади. 

 

Ніколенко О.В.: Чому до порядку денного пленарного засідання 29 сесії не включено 

проєкт рішення про внесення змін до Статуту Маловисківської лікарні, коли профільна 

комісія з питань етики та регламенту це питання розглядала і проєкт рішення оприлюднено 

на сайті міської ради в проектах рішення 29ї есії? 

 

Постолюк Л.А.: Проєкт рішення був направлений на розгляд ради розробником – 

адміністрацією Маловисківської лікарні. Але у міського голови, який формував порядок 

денний, були зауваження, які він скерував до головного лікаря Чурпія К.Л. для усунення. Ці 

зауваження стосувалися надання КНП «Маловисківська лікарня» послуг з первинної 

медичної допомоги та процедури формування та затвердження структури і штату КНП 

«Маловисківська лікарня». 

 

Ніколенко О.В.: Чому тоді цей проєкт розглядала постійна комісій? 

 

Постолюк Л.А.: Даний проєкт рішення був поданий у серпні 2022 року, на 28 сесію. За 

результатами розгляду була створена Робоча група з числа посадових осіб міської ради та 

депутатів міської ради, перед якою ставилося завдання розібратися у питаннях доцільності 

внесення змін до Статуту КНП «Маловисківська лікарня».  

Ніколенко О.В.: вношу пропозицію внести проєкт рішення про внесення змін до Статуту 

КНП «Маловисківська лікарня», так як він був розглянутий та погоджений профільною 

комісією. 

Гульдас Ю.Л.: Прошу проголосувати за такий порядок денний пленарного засідання 29 - ї 

сесії міської  ради за основу і в цілому (поіменне голосування).  

 

ЗА-18  

                                                                                                        ПРОТИ-1 

                                                                                                                             УТРИМАЛИСЬ-2  

 

Гульдас Ю.Л.: ПОРЯДОК ДЕННИЙ приймається. 

 

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

пленарного засідання  29-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 29-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 

 

Гульдас Ю.Л.: 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. 

 

Щербак В.В.: Депутатське звернення щодо оренди землі. Мені надано було інформацію про 

те з ким із господарників  міська рада уклала договори оренди землі та на яких умовах. 

З’ясувалося, що деякі договори оренди землі комунальної власності укладені під мінімальні 

3 - 5% . При цьому є дефіцит бюджету. Запитання: чому міською радою не направлено листи 

про переукладання договорів та необхідність укладання додаткових угод про оренду земель 

комунальної власності  під більший відсоток.  

 

Цибульський І.А.: Згадані вами договори під 3-5 % укладалися районною радою та 

районною державною адміністрацією. Усім орендарям земель комунальної власності, з 

якими укладені попередньо угоди на 3-5% направлялися листи про укладання додаткових 

угод.  

 

Щербак В.В.: Депутатське звернення про роботу щодо наповнення бюджету громади. 

Ініціюємо проведення інвентаризації земельних ділянок. Прошу надати копії листів до 

орендарів щодо укладання додаткової угоди оренди землі комунальної власності. 

 

Гульдас Ю.Л.: Оголошується перерва. 

 

(ПЕРЕРВА) 

 

(Після перерви головує секретар ради Постолюк Л.А., на пленарному засіданні присутні  15 

депутатів) 

 

Постолюк Л.А.: Продовжуємо роботу пленарного засідання міської ради.   

 

Ніколенко О.В.: Навчальний процес розпочався місяць тому. Є питання. Як депутат, і як 

батько, хочу знати, яка готовність загальноосвітніх закладів громади до очного і заочного 

навчання. Проблема ЗШ №4: неякісний інтернет – зв’язок, деякі вчителі не виходять на 

зв'язок під час уроків. Проблеми озвучено директору закладу Коваленко І.Б. Очне навчання – 

половина дітей не відвідує навчальний заклад. Проблема очного навчання – під час 

повітряної тривоги діти спускаються в укриття. В  укритті в ЗШ№4 – у приміщенні сиро, 

дітям не вистачає повітря, відсутня вентиляція. В Маловисківській ЗШ №3 – 

розповсюдження ковіту. Не налагоджена система вентиляції. Якщо не вирішити питання 

вентиляції – будуть проблеми.   

Постолюк Л.А.: Це питання до адміністрації навчальних закладів. Проблема – виділити 

кошти для забезпечення вентиляції приміщень укриттів. Шановні колеги!  Переходимо до 

розгляду питань порядку денного: 

 



Про передачу основних засобів та інших необоротних активів з комунальної власності 

Маловисківської міської ради Маловисківської міської територіальної громади в 

комунальну власність Мар′янівської сільської ради Мар′янівської територіальної 

громади; 

Доповідає: заступник головного лікаря КНП «Маловисківська лікарня»  Бушко 

Оксана Вацлавівна  
(доповідає Бушко О.В.)  

 

Постолюк Л.А.:  Прошу проголосувати:  

ЗА-15 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                              УТРИМАЛИСЬ-1 

Рішення приймається 

 

Про внесення змін до рішення   Маловисківської міської ради від 04.06.2021 року №611  

«Про безоплатне прийняття у комунальну власність Маловисківської міської 

територіальної громади КНП «Маловисківська центральна районна лікарня» 

Доповідає: заступник головного лікаря КНП «Маловисківська лікарня»  Бушко 

Оксана Вацлавівна  
(доповідає Бушко О.В.)  

 

Постолюк Л.А.: Обговорення .  

 

Щербак В.В.:  По питанню формування штату лікарні зауважень не маю. 

Пропоную пункт про надання первинної допомоги вилучити  із запропонованих 

змін  до того часу, поки депутати не розберуться докорінно .  Хотілося б більш 

детально розібратися. На даний час оплата декларацій пацієнтів оплачується 

тільки тих, які укладені станом на липень 2022 року. НСЗУ  сьогодні України 

не оплачує послуги згідно  договорів  новоукладених декларацій. Причина –  

НСЗУ  України сьогодні фінансує первинну допомогу через заклади ох орони 

здоров’я первинної ланки. Пацієнти розірвуть договори з Маловисківсь ким 

ЦПМСД, укладуть з Маловисківською лікарнею, а фінансування не отримає 

ніхто –  з первинки кошти будуть вилучені, а у вторинку не надійдуть. З 

01.01.2023року заклади вторинної ланки, де є стаціонарне відділення,  взагалі 

планується виключити з переліку отримувачів державної допомоги за надання 

пацієнтам допомоги за послуги первинної медичної допомоги. Крім того, 

частина коштів державного бюджету, які сьогодні отримує КНП 

Маловисківський ЦПМСД виділяє на утримання сільських ФАПів  –  1,4 млн ,  

що забезпечує медичну допомогу сільським мешканцям громади , і ми можемо 

їх втратити .  Прошу тимчасово пункт про надання Маловисківською лікарнею 

первинної допомоги вилучити з даного проєкту рішення.  

 

Ніколенко О.В.:  Постійна комісія рекомендувала розробнику –  головному 

лікарю Маловисківської лікарні внести зміни до формування структу ри та 

врахувати наші зауваження. Про зміни до штату головному лікарю 

повідомляти міську раду. Пропоную заслухати фахівців з питання 

фінансування з державного бюджету послуг з первинної допомоги.  Надати 

слово головному лікарю та Похила Ларисі Василівні.  

 

Чурпій К.Л.:  Ви можете прийняти будь яке рішення. Але сьогодні вторинка, 

зі слів зам міністра, озвученого на он -лайн –  нараді, має право заробляти 

гроші.  З нового  фінансового  року –  з 01.01.2023 року ,  також може нічого не 

змінитися. Контракти ми будемо підписувати до 01.01 .2023року. Тому 

рішення після 01.01.2023 року вже буде із запізненням. Прийняття рішення 

про первинку сьогодні для Маловисківської лікарні  –  це не означає, що від 



завтра почнемо надавати первинну допомогу.  І на кінець. Законом заборонено 

лобіювати одне  підприємство за рахунок іншого, а зараз це відбувається. 

Законом не заборонено підприємству заробляти кошти.   

 

Зелюнко  О.Ф.:Те, що лікарня працює, люди отримують зарплату, Вам ,  

Костянтин Леонідович,  дякуємо. Але питання йде про те, чи втратимо ми 

кошти 2 млн. державної субвенції ,  якщо ваше підприємство надаватиме 

первинну допомогу?Я не хочу приймати рішення не вивчивши п итання.  

 

Чурпій К.Л.: Чому втратимо?  Сьогодні ще не усі мешканці уклали договори з 

первинною ланкою. Якщо ми укладемо декларації з  людьми, вони повернуться 

до нас, тільки не у первинну ланку, а у вторинну. Якщо ми заключимо 

декларації –  кошти прийдуть до нас. У нас сьогодні також є видатки, які не 

фінасує НСЗУ –  пологове віддлення та паталого –  анатомічну службу.  

 

Коваленко І.Б.:  Якщо ми приймемо рішення про надання дозволу первинної 

медичної допомоги Маловисківській лікарні, ми можемо втратити 

фінансування ПАПів, залишивши сільське населення без медичної допомоги. 

Конкуренції між комунальними підприємствами бути не може,конкуренція 

може бути у приватному секторі.  

 

Чупрій К.Л.: Кожна послуга має право на конкуренцію. Ми маємо право 

заробляти кошти і просимо вас надати нам це право.  Ви лобіюєте інтереси 

первинки, що суперечить Господарському кодексу.  

 

Похила Л.В.:  НСЗУ України контрактує медичні заклади ,у яких відсутні 

стаціонарні відділення.  Логічно почекати до 1.01.2023 року. Якщо говорити 

про фінансову складову –  сума коштів, яка надходить сьогодні з державного 

бюджету в одне підприємство, буде розділена на два підприємства.  

  

Бровченко О.Д.:  Таке питання, як зараз розглядається, треба обговорювати у 

присутності головного лікаря ЦПМСД. Лікарі первинної ланки сьогодні 

перевантажені, у них дуже багато пацієнтів. Первинна допомога повинна бути 

фаховою. Костянтин Леонідович організує роботу так, щ об фахові лікарі 

вторинки надавали первинну допомогу, як фахівці, і  не були перевантажені.      

По аналізах –  не усі аналізи пацієнтам роблять в первинці, деякі роблять у 

вторинці. Маніпуляційний кабінет у вторинній ланці, а до неї направляють 

лікарі з первинної ланки. А з 01.01.2023 року первинка, яка не буде оснащена 

необхідним обладнанням, отримувати кошти з НСЗУ не буде.   

Крило О.А.:Кожна людина має право на вибір.  

 

Щербак В.В.:Ми почали говорити про якість надання послуг, які надаються 

лікарями. А до Статуту лікарні це питання не відноситься. А щодо первинки  - 

питання не вивчено досконало, є ряд питань, на які відповідей сьогодні немає.  

 

Постолюк Л.А. :  Пропоную завершити обговорення. Ставлю дане питання на 

голосування. Беручи до уваги пропозицію Щербака В.В., ставлю питання «Про 

внесення змін до рішення   Маловисківської міської ради від 04.06.2021 року 

№611  «Про безоплатне прийняття у комунальну власність Маловисківської 

міської територіальної громади КНП «Маловисківська центральна районна 

лікарня» - За основу. Прошу проголосувати:  

ЗА-14  

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                              УТРИМАЛИСЬ-1 

Рішення приймається 



 

Постолюк Л.А. :За пропозицію Щербака В.В. та в цілому.  Прошу 

проголосувати:  

ЗА-11  

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                             УТРИМАЛИСЬ-4 

Рішення НЕ приймається 

 

Ніколенко М.В.: Ми заплуталися - за основу та у цілому. Пропоную поставити повторно на 

голосування  пропозицію Щербака В.В. 

 

Постолюк Л.А.: Ставлю пропозицію Ніколенка М.В. на голосування. Хто за те, щоб 

повторно внести на розгляд пропозицію Щербака В.В. про внесення змін до проєкту рішення 

«Про внесення змін до рішення   Маловисківської міської ради від 04.06.2021 року №611  

«Про безоплатне прийняття у комунальну власність Маловисківської міської територіальної 

громади КНП «Маловисківська центральна районна лікарня»». 

ЗА-15 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                                УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Постолюк Л.А.: Про внесення змін до рішення   Маловисківської міської ради від 04.06.2021 

року №611  «Про безоплатне прийняття у комунальну власність Маловисківської міської 

територіальної громади КНП «Маловисківська центральна районна лікарня» - з пропозицією 

депутата Щербака В.В. та в цілому.  

ЗА-14  

                                                                                                      ПРОТИ-1 

                                                                                                                              УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення  приймається. 

 

Про передачу в оренду без проведення аукціону частини нерухомого майна 

комунальної власності територіальної громади; 

Інформує: спеціалістка  відділу містобудування, архітектури, будівництва та 

житлово-комунального господарства, головний архітектор Вовк Ольга 

Олександрівна  
(доповідає Вовк О.О.)  

 

Постолюк Л.А.:  Прошу проголосувати:  

ЗА-6  

                                                                                                      ПРОТИ-5 

                                                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-3 

Рішення НЕ приймається 

 

Про безоплатну передачу паливно - мастильних матеріалів з балансу Маловисківської 

міської ради на баланс КП «Мала Виска-МКП»; 

Інформує: начальник відділу бухгалтерського обліку міської ради  

Піньковська Олена Олександрівна  
(доповідає Піньковська О.О.)  

 

Постолюк Л.А.:Прошу проголосувати:  

ЗА-6  

                                                                                                      ПРОТИ-3 

                                                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-5 

Рішення НЕ приймається 

 



Про внесення змін до Положення про присвоєння міських премій обдарованим учням 

та педагогічним працівникам; 

Інформує: начальник відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету 

міської ради Гончарова Анна Володимирівна  

(доповідає Гончарова А.В.)  

 

Постолюк Л.А.:  Прошу проголосувати:  

ЗА-14  

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                                УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про виплату грошової премії випускникам закладів загальної середньої освіти 

Маловисківської міської ради, які здобули найвищі бали на національному 

мультипредметному тесті; 

Інформує: начальник відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету 

міської ради Гончарова Анна Володимирівна  

(доповідає Гончарова А.В.)  

 

Постолюк Л.А.:  Прошу проголосувати:  

ЗА-14  

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження мережі закладів освіти Маловисківської міської ради на 2022-2023 

навчальний рік; 

Інформує: начальник відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету 

міської ради Гончарова  Анна Володимирівна  

(доповідає Гончарова А.В.)  

 

Постолюк Л.А.:  В зв’язку з тим, що на даний час на пленарному засіданні  

відсутня кількість депутатів для прийняття рішень, оголошується перерва. 

Про продовження пленарного засідання депутати будуть повідомлен і в 

найближчий час. До зустрічі .    

 

 

 

Міський голова                                                                Юрій ГУЛЬДАС  


