
 
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПРОТОКОЛ  

ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ 

29 чергової СЕСІЇ МІСЬКОЇ РАДИ 8 СКЛИКАННЯ 

ІІ засідання 

Дата проведення : 05 жовтня  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 17 депутатів.  

Продовжуємо пленарне засідання 29 сесії міської ради. 

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.)  

 

Маркова Н.М.: Яким чином з початку опалювального сезону у нас 

працюватимуть навчальні заклади і чи буде підвіз дітей до загальноосвітніх 

навчальних закладів?  

 

Гончарова А.В.: У нас є опалення до закінчення року. Є 265 тонн вугілля. 

Відділ освіти, молоді та спорту виконкому міської ради провів закупівлі.  

 

Маркова Н.М.:  А як тоді пояснити об’єднання осінніх та весняних канікул 

у зимові?  

 

Гончарова А.В.:  Це було рішення педагогічних рад.  

 

Бровченко О.Д.:  Де знайшли кошти? У кого забрали.  

 

Гульдас Ю.Л.:  На Ваше запитання Вам дадуть відповідь.  

 

Бровченко О.Д.:  У нас виконком перебрав повноваження з питань бюджету, 

бюджетна комісія не відбувається. Тому вимагаю відповіді невідкладно.  

 

Ніколенко М.В.:  Ми розглядаємо питання мережі закладів освіти . Тому про 

фінансове забезпечення діяльності закладів освіти ми маємо з’ясувати перед 

затвердженням мережі.  

Бровченко О.Д.:  Анна Володимирівна, Ви подавали документи на виконком 

про перекидку коштів в межах кошторису галузі освіти.  Тому озвучте,  

звідки було взято кошти.  

 

Підгорний О.М.:  Це технічне питання  –  перекидка коштів . Пропоную 



оголосити перерву на 5 хвилин для озвучення джерел фінансування 

придбання вугілля для закладів освіти.  

 

Гульдас Ю.Л.:  Оголошую перерву на 5 хвилин.  

(перерва)  

 

Гульдас Ю.Л.:  Пропоную заслухати Бородач Ірину Володимирівну, 

головному бухгалтеру відділу освіти, молоді та спорту виконкому міської  

ради.  

(доповідає Бородач І.В.)  

 

Бровченко О.Д.:  Ви згадали, що перекинуто кошти з дитсадків, як 

зекономлені і  використані на придбання вугілля, то,  значить до кінця року 

садочки не працюватимуть.  

 

Гульдас Ю.Л.:  Наша країна у стані війни. Тому бюджет зараз обмежений, і  

становище складне. Але треба зберегти структуру.  

 

Бровченко О.Д.:  На сьогодні ми не довели утеплення фасадів шкіл і  

дитсадків.  

 

Щербак В.В.:  Війна –  це не виправдання. В інших громадах працюють 

дитсадки, проводяться утеплення  шкіл і дитсадків.  Важливість сьогодні 

затвердження мережі закладів освіти громади –  гарантія отримання 

державної освітньої субвенції , яку треба було затвердити раніше. Пропоную 

завершити обговорення і підтримати мережу закладів освіти громади.  

 

Гульдас  Ю.Л.: У Смолінській громаді,  для інформації,   взагалі один  з двох 

садочків  закрили для економії  коштів. У нашому ДЮЦі 39 гуртків, а у 

Смоліному  ДЮЦі  –  2. У нас не відбулося скорочення мережі, гуртків,  

викладачів, а у інших громадах –  закрили заклади.  А не завершені роботи з 

утеплення ЗШ№3 –  не з вини міської ради, це проєкт «Велике Будівництво»,  

який наразі не фінансується з Державнго бюджету з відомих причин.  

 

Бакалінський О.М.:  Постанова КМУ №590 забороняє капітальні видатки на 

ремонт закладів, тільки ремонт укриттів. А фасад –  це не укриття, видатки 

таких коштів  держказначейство не пропустить.  

 

Гульдас Ю.Л:  Вношу проєкт рішення Про затвердження мережі закладів 

освіти Маловисківської міської ради на 2022 -2023 навчальний рік на 

голосування. Прошу проголосувати:  

ЗА-12  

                                                                                                          ПРОТИ-0 

                                                                                                                             УТРИМАЛИСЬ-6 

Рішення НЕ приймається 

 

(До пленарного засідання приєднується депутат Онипсенко В.М., в залі 18 депутатів) 

 

Гульдас Ю.Л.: Переходимо до блоку земельних питань.  

Інформує:  начальник відділу земельних відносин Цибульський Ігор 

Анатолійович  

 



Цибульський  І.А.: Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду СФГ «Кудінов Сергій 

Миколайович» для розміщення та експлуатації основних, підсобних і  

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної,  машинобудівної 

та іншої промисловості за адресою: Кіровоградська область 

Новоукраїнський район, м.Мала Виска, вул. Промислова, 4 -б  

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу проголосувати:  

ЗА- 19 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                             УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Цибульський І.А.: Про надання дозволу гр. Поліщук Євгенії Валеріївні 

на розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в користування на умовах особистого строкового сервітуту для 

розміщення тимчасової споруди для провадження п ідприємницької 

діяльності в  м.Мала Виска біля перехрестя вул.Центральна та 

вул.Європейська  

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу проголосувати:  

ЗА-19  

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                             УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Цибульський І.А.: Про надання  дозволу гр.  Недокусу Олегу 

Михайловичу на  розроблення  проекту землеустрою щодо відведення   

земельної  ділянки в  оренду  в   м.Мала Виска по вул.Європейська,85 -з  

Про вилучення земельних ділянок  

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу проголосувати:  

ЗА-19  

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                             УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Цибульський І.А.: Про вилучення земельних ділянок  

Гульдас Ю.Л.: Прошу проголосувати:  

ЗА-19  

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                             УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Цибульський І.А.: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в користування на 

умовах оренди  громадянам міської ради  

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу проголосувати:  

ЗА-19  

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                            УТРИМАЛИСЬ-0 



Рішення приймається 

 

Цибульський І.А.: Про надання дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної  ділянки водного фонду для рибогосподарських потреб  

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу проголосувати:  

ЗА-19  

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                             УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Цибульський І.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  

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу проголосувати:  

ЗА-19  

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                             УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Цибульський І.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  

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу проголосувати:  

ЗА-19  

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                             УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Цибульський І.А.: Про надання дозволу гр. Тимошенко Анні 

Олександрівні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду для будівництва та розміщення гараж а для 

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

прибудинкова територія будинку № 66  

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу проголосувати:  

ЗА-19  

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                            УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Цибульський І.А.: Про надання гр. Литвиненко Олені Олександрівні 

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  

 

Прошу проголосувати:  

ЗА-11  

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                             УТРИМАЛИСЬ-8 

Рішення НЕ приймається 

 

Цибульський І.А.: Про надання гр. Мошенській  Лідії Миколаївні 

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  

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу проголосувати:  

ЗА-11  

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                             УТРИМАЛИСЬ-8 

Рішення НЕ приймається 

 

Цибульський І.А.: Про продовження терміну дії договору оренди 

земельної ділянки АТ «Укртелеком» вул.Центральна, 55 в м.Мала Виска  

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу проголосувати:  

ЗА-19  

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                             УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Цибульський І.А.: Про продовження терміну дії договору оренди 

земельної ділянки АТ «Укртелеком» пров.Поштовий, 2а  м.Мала Виска  

 

Прошу проголосувати:  

ЗА-19  

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                             УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Цибульський І.А.: Про продовження терміну дії договору оренди 

земельної ділянки АТ «Укртелеком» пров.Поштовий, 12 ,  м.Мала Виска  

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу проголосувати:  

ЗА-19  

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                             УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Цибульський І.А.: Про відмову в продовженні терміну дії договору 

оренди земельної ділянки АТ «Укртелеком» по вул. Лесі Українки, 8 ,   

с.Паліївка  

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу проголосувати:  



ЗА-19  

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                             УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про відмову в продовженні терміну дії договору оренди земельної 

ділянки АТ «Укртелеком» по вул. Першотравнева, 2а  с.Краснопілка  

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу проголосувати:  

ЗА-19  

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                             УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Цибульський І.А.: Про відмову в продовженні терміну дії договору 

оренди земельної ділянки АТ «Укртелеком» по  вул. Кірова, 6а ,    с. 

Миролюбівка  

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу проголосувати:  

ЗА-19  

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                            УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

Гульдас Ю.Л.: Проекти рішення 29-ї сесії вичерпано. 

Підгорний О.М.: Прошу повернутися до питання  «Про затвердження мережі закладів 

освіти Маловисківської міської ради на 2022-2023 навчальний рік»; 

 

Гульдас Ю.Л.: Ставлю пропозицію Підгорного О.М. на голосування. Прошу 

проголосувати:  

ЗА-17  

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                             УТРИМАЛИСЬ-2 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається.  

Отже, вношу на повторне голосування проєкт «Про затвердження мережі закладів освіти 

Маловисківської міської ради на 2022-2023 навчальний рік» на голосування. Прошу 

проголосувати:  

ЗА-17  

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                             УТРИМАЛИСЬ-2 

Рішення приймається.  

Переходимо до розгляду депутатських  запитів. 

 

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

виконкомом при розгляді бюджетних питань. 

Відповідно до меморандуму, укладеного між депутатською більшістю міськради та 

міським головою, міський голова повідомляє депутатів про гострі питання діяльності 

ради. Постанова № 252 надає повноваження виконкому приймати рішення про внесення 

змін до бюджету громади. Але який смисл у цьому? Сесії продовжують збиратися, комісії 

працюють. Крім того, яка легітимність виконкому, якщо серед його членів 

Кашпуровський О.М., депутат міської ради восьмого скликання, та Горденко М.В., 

колишній староста Первомайського старостинського округу. Постанова №252 

затверджена КМУ в березні, а питання змін до бюджету громади перекладені на виконком 



міської ради з вересня. Рішення виконкому вважаю нелегітимним. Питання – ким буде 

затверджуватися бюджет громади на 2023 рік? Виконком з падальшим затвердженням на 

сесії.  

Депутатське звернення до відділу культури та туризму міської ради – заклади культури не 

працювали в зв’язку з карантинними обмеженнями ковіту. Начальник відділу культури 

премію одержував.  Фінансування закладів культури було. Коли у школах робили 

бомбосховища – в працівників немає премії. Приміщення, де перебуває культура – 

приміщення на балансі відділу освіти. Укладено договір між відділами про оренду 

приміщення? 

 

Гончарова А.В.: Проєкт рішення про надання дозволу ради на укладання договору 

оренди приміщення між відділом культури та туризму і відділом освіти. Молоді та спорту 

готується на наступну сесію.  

 

Щербак В.В.: На сайті міської ради бюджетні питання пропали, бо бюджетна комісія 

ставила дуже багато питань.   

   

Гульдас Ю.Л.: Депутатський запит Бровченка О.Д. взяти до відому і підтримати, 

направити на розгляд виконкому міської ради та фінансового управління міської ради, 

яким у місячний термін підготувати інформацію, яку направити на розгляд міської ради та 

депутата Бровченка О.Д. Прошу проголосувати:  

ЗА-18  

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                             УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Гульдас Ю.Л.: Про перенесення розгляду депутатського запиту Зелюнка О.Ф. «Про стан 

справ у КП «Мала Виска МКП» та КП «Мала Виска Водоканал»» на чергову сесію. 

Прошу проголосувати:  

ЗА-17  

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                             УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Рішення приймається. Розгляд депутатського звернення Зелюнка О.Ф. переноситься на 

чергове пленарне засідання.  

 

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

Маловисківської громади. Питання про зменшення надбавки працівникам освіти та 

виплати щорічної винагороди – ці виплати мають бути проведені на рівні розмірів 

сусідніх громад Новоукраїнського району. Для цього повернути кошти державної 

субвенції, які помилково були перераховані Благовіщенській громаді. Оптимізація 

навчальних закладів – філія ліцею ім. Г.М.Перебийноса - Миролюбівська гімназія не була 

закрита з травня місяця та  протягом літа 2022 року,  і на початок навчального року 

залишилася в мережі, хоча усі учні згаданого закладу фактично перейшли на навчання до 

міської школи №3 – теперішньої гімназії ім. Г.М.Перебийноса. Виконком міської ради не 

забезпечив виконання вимог депутатів – влаштування трьох додаткових зупинок для 

шкільного автобуса та інтернетзв'язку для учнів села, сім'ї яких проживають віддалено від 

центру. Потім у вересні, відповідно до рішення виконкому міської ради було призупинено 

навчальний процес у Миролюбівській філії. По факту – працівники закладу були звільнені 

у червні.  

Гульдас Ю.Л.: План оптимізації загальноосвітніх закладів громади не був підтриманий 

депутатським корпусом міської ради. Тому і виникла ситуація, коли кошти державної 



освітньої субвенції були розпорошені на навчальний заклад – Миролюбівську філію, коли 

фактично учнівського контингенту там не було.  

Щербак В.В.: До питання про стан освітньої галузі. ЗДО «Ромашка» міської ради – ходять 

чутки при закриття даного навчального закладу. Ми знаємо, що сьогодні там проживають 

ВПО, але в колективі працівників дитсадка поширюються чутки про їх звільнення.  

Гульдас Ю.Л.: ЗДО «Ромашка» сьогодні в складі мережі закладів освіти громади, яка на 

даному пленарному засіданні була підтримана більшістю депутатів. Це заперечує чутки 

про закриття. Крім того, сьогодні розглядається питання про відкриття групи в ЗДО 

Ромашка для дітей з короткотривалим перебуванням. При цьому хочу нагадати, що один з 

депутатів міської ради 8 скликання на засіданні  міської ради заявляв про те, що учителі у 

громаді беруть кошти з батьків за додаткові заняття дітей з навчальних предметів, і такі 

додаткові заняття є гарантією високих балів за навчання учнів.  

Бровченко О.Д.: Так, за додаткові уроки учителі беруть по 150 гривень за годину. А хто з 

учнів не ходить на додаткові заняття до учителів  - високих балів на уроках не отримає. 

Коваленко І.Б.: Олександр Дмитрович, Ви невиправдано звинуватили усіх учителів 

громади, серед яких більшість – порядні люди. А додаткові заняття для дітей з предметів – 

це особиста справа батьків та дітей,  які хочуть отримати поглиблені знання з окремих 

предметів.     

 

Гульдас Ю.Л.: Депутатський запит Подгорного О.М. прийняти до відому та підтримати, 

доручити відділу освіти, молоді та спорту підготувати інформацію та повідомити у 

місячний термін міську раду та депутата Підгорного О.М. 

Прошу проголосувати:  

ЗА-19  

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                             УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. Переходимо до РІЗНОГО. 

 

Ніколенко М.В.: Звернення від політичної сили «Європейська солідарність» щодо 

формування державного і місцевих бюджетів. Під час формування видаткової частини 

бюджетів пріоритетними вважати обороноздатність держави та соціальний захист 

громадян. Соціальний захист військовослужбовців ЗСУ та членів їх сімей. Бюджет має 

працювати  на Перемогу України. Фінансування добровольчих військових угрупувань та 

територіальної оборони. Допомога малозабезпеченим верствам населення. Також питання 

освіти та медицини. Відбудова зруйнованого житла громадян та  зруйновної 

інфраструктури. Резервний фонд для вирішення непередбачуваних ситуацій. Такі видатки 

мають бути покладені в основу бюджету держави і громади на 2023 рік. 

 

Гульдас Ю.Л.: Дякую. Є ще повідомлення. Немає. Чергову 29-ї сесію міської ради 

восьмого скликання оголошую ЗАКРИТОЮ.  

(Звучить Державний Гімн України) 

 

 

 

Міський голова                                                                                             Юрій ГУЛЬДАС 


