
 
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПРОТОКОЛ  

ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ 

30 чергової СЕСІЇ МІСЬКОЇ РАДИ 8 СКЛИКАННЯ 

І засідання 

 

Дата проведення : 27 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 22 депутати . 

Які будуть пропозиції щодо початку роботи сесії?  

(вносяться п р о п о з и  ц і  ї ) 

Надійшла пропозиція розпочати роботу пленарного засідання тридцятої 

сесії міської ради. Прошу проголосувати (поіменне голосування): 

 

ЗА-23 

ПРОТИ-0 

      УТРИМАЛИСЬ-0 

 
Гульдас Ю.Л.: Тридцяту сесію Маловисківської міської ради восьмого 

скликання оголошую ВІДКРИТОЮ. 
(Звучить гімн України) 

Отже, на порядок денний тридцятої  сесії Маловисківської міської ради 
виносяться такі питання: 

1. Про звіт про виконання бюджету Маловисківської міської 

територіальної громади  за січень - вересень  2022 року 

2. Про затвердження Програми заходів національного спротиву 

Маловисківської міської територіальної громади на 2023 рік 

3. Про внесення змін до Програми розвитку комунального 

підприємства «Мала Виска ВОДОКАНАЛ»  на 2021-2023 роки 

4. Про внесення змін до Переліку другого типу  об’єктів комунальної 

власності  Маловисківської  територіальної громади, що підлягають 

передачі в  оренду без проведення аукціону затвердженого рішенням 

сесії міської ради № 836 від 26.08.2021року та затвердження його в 

новій редакції   

5. Про передачу в оренду без проведення аукціону частини нерухомого 

майна  комунальної власності територіальної  громади 

6. Земельні питання 

 



7. Про депутатський запит Зелюнка Олександра Францевича «Про 

стан справ у КП «Мала Виска МКП» та КП «Мала Виска 

Водоканал»».  
У кого є ще пропозиції щодо порядку денного?  

Депутат Щербак В.В.:  Пропозиція – включити до Порядку денного 
питання «Про внесення змін до бюджету Маловисківської  громади 
на 2022 рік», та проголосувати за виділення 150 тисяч відділу 
Національної  поліції в м.Мала Виска та 20 тисяч на пільгові 
рецепти  КНП Маловисківський  ЦПМСД. На засіданні постійної 
комісії дане питання розглянуто та погоджено.  

Постолюк Л.А.:  Це депутатський запит?  

Щербак В.В.:  Це пропозиція до порядку денного.   

Постолюк Л.А:  Документально оформлений даний проєкт рішення?  

Щербак В.В.:  Даний проєкт озвучений та розглянутий на комісії, Ви 
про це знаєте(до Постолюк Л.А.),  бо Ви були присутні на засіданні 
комісії.  

Гульдас Ю.Л.:  Дане питання вноситься з порушенням регламенту.  Є 
порядок приймання заяв та клопотань на сесію від усіх юридичних  
та фізичних  осіб, які реєструються в міській раді, вивчаються 
міським головою та відповідними відділами і потім вносяться на 
розгляд комісії. У даному випадку цей порядок порушено; прийшов 
Іван Адамович (Мосіюк) на комісію, вручив звернення, яке 
попередньо ніхто не бачив.  

Щербак В.В.:  Юрій Леонідович, Ви спитали, у кого є ще пропозиції. 
Я чітко озвучив питання, яке  я хочу внести на розгляд сесії. Давайте 
не будемо згадувати попередні сесії , коли Вами вносилися питання і 
без попереднього розгляду комісіями, вони розглядалися. І це 
проходило. А коли вносять пропозицію депутати, які Вам не 
догоджають, Ви починаєте викручувати – то регламенту не 
відповідає, то ще щось.  

Гульдас Ю.Л.:  Добре, надійшла пропозиція депутата Щербака В.В.  
включити до Порядку денного питання «Про внесення змін до 
бюджету Маловисківської громади на 2022 рік», та проголосувати за 
виділення 150 тисяч відділу Національної  поліції в м.Мала Виска та 
20 тисяч на пільгові рецепти  КНП Маловисківський  ЦПМСД. Але 
попередньо таке питання має бути вивчено. Просто з голосу 
розділити фінанси не можна. З яких коштів може бути виплачені такі 
видатки? Надійшла пропозиція про внесення до порядку денного це 
питання. Хто за те, щоб внести пропозицію Щербака В.В. до 
Порядку денного, ставлю на голосування:   

ЗА-16  

                                                                                                      ПРОТИ-1 

                                                                                                     УТРИМАЛИСЬ-7 

Рішення приймається.   



 

Гульдас Ю.Л.: Прошу проголосувати за порядок денний 30-ї сесії міської  ради 

зі змінами та в цілому.  

ЗА-24  

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                     УТРИМАЛИСЬ- 0 

 

Гульдас Ю.Л.: ПОРЯДОК ДЕННИЙ приймається.  

Нам необхідно затвердити РЕГЛАМЕНТ І ПОРЯДОК РОБОТИ пленарного 

засідання  30-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 30-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-24  

                                                                                                      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. 

 

Депутат Бровченко О.Д.: До міської ради було направлено депутатське 

звернення про те, чи була потреба перерозподілу повноважень між радою та 

виконкомом в плані розгляду бюджетних питань, чому, якщо постанова КМУ 

№ 252 прийнята у березні 2022 року, розгляд бюджетних питань на виконкомі 

розпочався тільки у вересні, і хто буде затверджувати бюджет на 2023 рік – 

рада чи виконком? Щодо прийняття бюджету – ніякий орган, крім ради, не має 

права затверджувати бюджет. Відповідь міської ради  на депутатське звернення 

була надана, але формальна і нечітка. Переписана постанова КМУ №252 і все.  

Щодо складу виконкому. Кашпуровський О.М. – член виконкому і депутат 

міської ради. Це заборонено законом. Відповідь міської ради – Кашпуровський 

О.М. участі у роботі виконкому не приймав з листопада 2020 року, що 

підтверджено аркушем реєстрації. Сливенко В.А. – тут сказано, що він 

спеціаліст міської ради; насправді він не працює вже тривалий час у міській 

раді. Сьомка В.М.- помер, а у вас від до цього часу рахується у членах 

виконкому. Горденко М.В. – з 8 листопада 2016 року виключений зі складу 

виконавчого комітету. Склад виконкому може змінюватися тільки відповідно 

до рішення ради. Де рішення ради, яким внесено зміни до складу виконкому? 

Пояснення нам давати не треба. Ми доведемо, що виконком ваш незаконний і 

рішення його також. Пояснення дасте письмово.  



Депутат Підгорний О.М.: У мене виникло питання, коли я прочитав статтю на 

сайті міської ради про переселенців. Стаття написана некоректно, неточно і т.д. 

Викривлено, можна сказати. Я не про себе. Мій колектив, який займався два  

місяці, прийняв переселенців з 8 серпня по 14 жовтня, повністю віддавалися 

праці. Люди повністю віддавалися праці. Також не згадано про старост, які на 

своїх територіях організовували проживання переселенців. Про відділ освіти, 

які займалися питаннями прийняття перпеселеннців. Про підприємців, які 

надавали допомогу. Мені образливо за свій колектив, який не відзначено у цій 

статті.  

 

Депутат Щербак В.В.: Нагадую, колеги, що минулого року ми обговорювали 

питання про прийняття програми по вивозу та  утилізації листя, щоб люди його 

не спалювали. Листя як палили, так і палять. А ми нічого не зробили. Жодного 

кроку на вирішення питання не було зроблено. Люди дихають паленим листям. 

Друге питання. Біля Файно – маркету кладуть плитку на автозупинці. 

Виявилося – за кошти міської ради. На запитання чому–бо звернулися 

мешканці міста. Чому це звернення підтримане, а інші – ні. Чому не зроблено 

алейку по вулиці Шевченка у м.Мала Виска, по якій діти ходять до школи.  

Третє питання. Чому в країні ми економимо електроенергію, а в м.Мала Виска 

– у нас світяться вулиці. Ми так допомагаємо економити електроенергію. 

 

Депутатка Бровченко Л.В.: Неодноразово люди звертаються з питання 

пішохідних переходів по вулиці Спортивній та Центральній в м.Мала Виска. 

Коли буде наведено порядок на цих вулицях.  Це депутатське запитання.  

 

Депутат Терновий Д.М.: Щодо оптимізації навчальних закладів. Що зроблено 

стосовно Миролюбівської школи – Інтернет для навчання, зупинки для 

шкільного автобуса, затвердження маршрутів, підвіз дітей. По – друге: 

минулого місяця ЮНІСЕФ надавало допомогу по 3 тис доларів  опорним 

навчальним закладам для  покращення їх матеріальної бази – придбання 

комп’ютерів, котлів для опалювання. Можливо ми змінимо політику, станемо 

гнучкішими для можливості отримання допомоги навчальним опорним 

закладам. І третє питання – чи давно Ви були в укриттях начальних закладах, і 

бачили в яких умовах там перебувають учні та вчителі? 

 

Гульдас Ю.Л.: На Ваші депутатську запитання буде надано відповідь у 

письмовому вигляді. А щодо допомоги ЮНІСЕФ – допомога надавалася тільки 

опорним начальним закладам.  

 

Депутат Кузьмич В.П.: Питання по Миролюбівській філії. Приміщення 

навчального закладу охороняється тільки уночі. Вдень воно без охорони – 

можна винести усі цінні речі. Тому прошу звернути на це увагу і забезпечити 

збереження матеріальних цінностей школи.   

 

Гульдас Ю.Л.: Шановні колеги! На озвучені Вами питання буде надано 

письмові відповіді. Переходимо до розгляду питань порядку денного: 

Про звіт про виконання бюджету Маловисківської міської територіальної 



громади  за січень - вересень  2022 року 

Інформує: начальник фінансового управління міської ради Похила Лариса 
Василівна  
(доповідає Похила Л.В.) 
 
Гульдас Ю.Л.: Обговорення. 
 

Депутат Бровченко О.Д.: На комісії даний проєкт рішення розглянуто, але не 
погоджено. Не будемо голосувати. На виконкомах усе вирішується. То на 
виконкомі і затверджуйте. Не будемо легалізувати рішення виконкому. 
 
Гульдас Ю.Л.: Тут немає ніякого порушення, рішення, які приймає виконком, 
відповідають чинному законодавству, зокрема Бюджетному кодексу.   

 

Депутатка Кравченко - Бобринець С.Г.: Дійсно, що перешкоджає розглядати 
далі питання на засіданнях міської ради, якщо у нас не ведуться воєнні дії, та 
усі депутати на місці?  

 

Гульдас Ю.Л.: Надамо відповідь. Прошу проголосувати: 
                                                                                                        ЗА-6  

                                                                                                      ПРОТИ-1 

                                                                                                     УТРИМАЛИСЬ-13 

Рішення НЕ приймається 

 
Про затвердження Програми заходів національного спротиву 

Маловисківської міської територіальної громади на 2023 рік 

Інформує: пеціаліст з цивільного захисту, надзвичайних ситуацій та 
техногенної безпеки Графенюк Олександр Ігоревич 
(доповідає Графенюк О.І.) 
 

Гульдас Ю.Л.: Прошу проголосувати: 
                                                                                                      ЗА-22  

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 
 

Про внесення змін до Програми розвитку комунального підприємства 

«Мала Виска ВОДОКАНАЛ»  на 2021-2023 роки 

Інформує: начальник КП «Мала Виска Водоканал» Чижевський 

Олександр Олегович  

(доповідає Чижевський О.О.)  

 

Гульдас Ю.Л.: Обговорення. 

 

Зелюнко О.Ф.:На комісії розглядали питання, були  уточнення. Питання по 

спецтехніці.В цілому все нормально, прошу голосувати.  

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу проголосувати:  



ЗА-23  

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про внесення змін до Переліку другого типу  об’єктів комунальної 

власності  Маловисківської  територіальної громади, що підлягають 

передачі в  оренду без проведення аукціону затвердженого рішенням сесії 

міської ради № 836 від 26.08.2021 року та затвердження його в новій 

редакції   

Інформує: спеціаліст  відділу містобудування, архітектури, 

будівництва та житлово-комунального господарства, головний 

архітектор Вовк Ольга Олександрівна  

(доповідає Вовк О.О.)  

 

Гульдас Ю.Л.: Обговорення. 

 

Депутат Зелюнко О.Ф.: Комісія проєкт не підтримала. Юлія Олександрівна 

Рижикова, начальник відділу культури,  не прийшла на засідання і не дала 

пояснень щодо приміщення, які має намір займати очолю вальний нею відділ. 

Решта – було підтримано. 

 

Вовк О.О.: Звертаю Вашу увагу – питання про внесення до Переліку майна ще 

не означає, що воно передається. Це рішення дасть можливість у подальшому 

передавати приміщення у оренду, якщо воно включено до Переліку другого 

типу.  

 

Депутат Щербак В.В.: Взагалі, зараз мова йде про приміщення колишнього 

ДЮЦу, де займалися діти. Чому кабінети в ДЮЦі займають службовці, а не 

діти? Всі гуртки запхали у третю школу. І чому нашим дітям не повернути 

приміщення ДЮЦу. Я буду проти переведення цього приміщення під службові 

кабінети.   

 

Депутат Бровченко О.Д.: Я завжди був проти, щоб дітей викинути з 

роздягалок у коридор. Там є зал, де займаються діти. У нас є район 

Костянтинівка та Новосторойка, і діти з цих районів не будуть ходити на гуртки 

у третю школу, бо там немає де танцювати.  Зараз у третій школі у залі ютяться 

багато дітей, бо їм немає де займатися. Не будемо голосувати за таке рішення. 

 

Гульдас Ю.Л.: Сьогодні у нас є достатньо залів для проведення гурткової 

роботи. І проблеми немає. Обговорення закінчено. Прошу проголосувати:  

ЗА-7  

                                                                                                      ПРОТИ-6 

                                                                                                     УТРИМАЛИСЬ-9 

Рішення НЕ приймається 

 

Про передачу в оренду без проведення аукціону частини нерухомого майна  

комунальної власності територіальної  громади 



Про передачу в оренду без проведення аукціону частини нерухомого майна 

комунальної власності територіальної громади; 

Інформує:  спеціаліст  відділу містобудування, архітектури, 

будівництва та житлово-комунального господарства, головний 

архітектор Вовк Ольга Олександрівна  

(доповідає Вовк О.О.)  

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу проголосувати:  

ЗА-23  

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Переходимо до блоку земельних питань.  

Інформує:  начальник відділу земельних відносин Цибульський Ігор 

Анатолійович  

 

Цибульский І.А.: Про затвердження технічної документації з нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки з кадастровим номером 

3523110100:02:002:0377 

 

Гульдас Ю.Л.:  Прошу проголосувати:  

ЗА-12  

                                                                                                      ПРОТИ-1 

                                                                                                      УТРИМАЛИСЬ-10 

Рішення НЕ приймається 

 

Цибульский І.А.: Про затвердження технічної документації з нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки з кадастровим номером 

3523110100:02:002:0378 

 

Гульдас Ю.Л.:  Прошу проголосувати:  

ЗА- 13 

                                                                                                      ПРОТИ-2 

                                                                                                      УТРИМАЛИСЬ-8 

Рішення НЕ приймається 

 

Цибульский І.А.: Про включення до переліку земельних ділянок земельної 

ділянки з кадастровим номером 3523110100:02:002:0378, право оренди на 

яку виставляється на земельні торги у формі електронного аукціону 

окремими лотами та проведення земельних торгів у формі електронного 

аукціону 

 

Гульдас Ю.Л.:  Прошу проголосувати:  

ЗА-22  

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                      УТРИМАЛИСЬ-1 



Рішення приймається 

 

Цибульский І.А.: Про включення до переліку земельних ділянок земельної 

ділянки з кадастровим номером 3523110100:02:002:0377, право оренди на 

яку виставляється на земельні торги у формі електронного аукціону 

окремими лотами та проведення земельних торгів у формі електронного 

аукціону 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу проголосувати:  

ЗА- 22 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                      УТРИМАЛИСЬ-1 

Рішення приймається 

 

Цибульский І.А.: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду Семчишиній Аллі Богданівні Карповій Олені 

Богданівні для будівництва та обслуговування будівель торгівлі за 

адресою: Кіровоградська область Новоукраїнський район, м. Мала Виска 

вул. Шевченка,62б 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу проголосувати:  

ЗА- 22 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                      УТРИМАЛИСЬ-0 

                                                                               Не голосував -1  Зелюнко О.Ф. 

Рішення приймається 

Гульдас Ю.Л.: Оголошується перерва. Про продовження пленарного засідання 

буде повідомлено секретарем ради.  

 

 

Міський голова                                                                        Юрій ГУЛЬДАС 


