
 
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПРОТОКОЛ  

ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ 

30 чергової СЕСІЇ МІСЬКОЇ РАДИ 8 СКЛИКАННЯ 

ІІ засідання 

 

Дата проведення : 3 листопада  2022 року  
Початок засідання: 10.00. 
Місце проведення: сесійна зала міської ради, вул. Спортивна. 6. м. Мала Виска 

Головуючий – секретар міської ради Постолюк Л.А.  

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

залі з 26 депутатів міської ради присутні 20 депутатів.  

Продовжуємо  пленарне засідання  30 сесії  міської ради . Переходимо 

до продовження розгляду земельних питань. 
Інформує: Цибульський І.А. – начальник відділу земельних відносин 

 

Про вилучення земельних ділянок  

(постійною комісією з питань земельних відносин рекомендовано сесії міської 

ради  зняти дане питання з порядку денного сесії у зв’язку з поданою заявою гр. 

Кручініної В.В. щодо вилучення з неї земельної ділянки)  

Прошу проголосувати за виключення з порядку денного питання 

«Про вилучення земельних ділянок»  

 

Постолюк Л.А.: Прошу проголосувати:  

ЗА-20  

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                      УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. Питання вилучено з Порядку денного. 

 

Про  надання  дозволу гр. Дзюбенко Дарії Сергіївні 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 будинку № 3. 

 

Депутат Ніколенко М.В.: Комісія прийшла до висновку та рекомендує – 

відмовити, так як земельна ділянка, на яку написала заяву гр. Дзюбенко Д. С.  

не є вільною.  

 

Постолюк Л.А.: Прошу проголосувати:  

ЗА-0  

                                                                                                      ПРОТИ-5 

                                                                                                      УТРИМАЛИСЬ-16 



Рішення НЕ  приймається 

 

Про  відмову дозволу гр. Дзюбенко Дарії Сергіївні 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 будинку № 3 

(постійною комісією з питань земельних відносин рекомендовано 

сесії міської ради відмовити  гр. Дзюбенко Дарії Сергіївні 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 будинку № 3  так як вказана земельна 

ділянка надана іншій особі)  

 

Постолюк Л.А.: Прошу проголосувати:  

ЗА-20  

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                      УТРИМАЛИСЬ-1 

Рішення приймається 

 

Пропозиція Щербака В.В.: Змінити порядок розгляду питань. Розглянути Про 

внесення змін до рішення від 22 грудня 2021 року №1167 «Про бюджет 

Маловисківської міської територіальної громади на 2022 рік» перед 

депутатським запитом Зелюнка О.Ф. 

Постолюк Л.А.: Ставлю на голосування.  Процедурне питання. 

ЗА-21  

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                      УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про внесення змін до рішення від 22 грудня 2021 року №1167 «Про бюджет 

Маловисківської міської територіальної громади на 2022 рік» 

(проект вноситься постійною комісією міської ради з питань фінансів, 

бюджету, планування соціального-економічного розвитку, інвестицій та 

міжнародного співробітництва). Інформує:депутат Щербак В.В. 

Депутат Щербак В.В.: Проект рішення: передбачити субвенцію державному 

бюджету 150 тис.грн. для відділу Національної поліції на проведення 

ремонтних робіт приміщення і 20 тис грн. на КП ЦПМСД – пільгові рецепти. 

Поліція сплатила до місцевого бюджету 3,6 млн грн. податків, тому ми повинні 

виділити кошти для відділу поліції. Тому 150 тис, які просить надати відділ 

Національної поліції, як платнику податку, який знаходиться у нашому місті. 

Якщо ми не будемо повертатися лицем до поліції, то вони перейдуть у 

Новоукраїнку. Кошти виділити за рахунок резервного фонду міської ради. 

Прошу підтримати.   



Депутатка Коваленко І.Б.: В період воєнного часу багато рішень, в т.ч., і 

фінансового характеру приймаються виконавчим комітетом міської ради. 

Прошу надати інформацію, які рішення приймалися виконкомом з фінансових 

питань і чи не повторюються видатків коштів за рішенням виконкому в 

рішеннях міської ради, зокрема у рішенні останнього виконкому.  

 

Похила Л.В.: У міжсесійний період відбулося засідання виконкому міської 

ради, прийнято рішення 28.10.2022 року № 325 Про внесення змін до рішення 

від 22 грудня 2021 року №1167 «Про бюджет Маловисківської міської 

територіальної громади на 2022 рік». Згідно рішення виконкому проведено 

збільшення обсягу видатків для КНП «ЦПМСД» у сумі 35 тис.грн., з яких – 20 

тис.грн. – на пільгові рецепти,  та 15 тис. грн.  для знеболювальних для 

онкохворих на реалізацію Програми розвитку  КНП «ЦПМСД». Також 50 тис 

грн. – на реалізацію Програми запобігання злочинності та профілактики 

правопорушень на 2021 – 2025 роки для відділення Національної ділення для 

придбання запчастин для службових автомобілів. Прошу прийняти це до уваги. 

Депутат Щербак В.В.: Дякую, Ларисо Василівно, що озвучили рішення 

виконкому. Видно, що рішення зроблено на скору руку, бо знали, що це 

рішення буде внесені на сесію. Те, що сесія не закінчилася минулого разу на 

минулому засіданні – не вина депутатів. Тому пропоную внести проект рішення 

на голосування без змін.  

Депутат Чуйко В.І.: На превеликий жаль, я розумію, що війна для усіх вже 

закінчилася. Мене влаштовує,  щоб рішенням виконкому були виділені 50 тисяч 

для Нацполіції. 

Щербак В.В.: Нацполіція просила 150 тисяч грн.,а не 50. Хай відміняють 

рішення виконкому.  

Депутат Чуйко В.І.:Зрозуміло. 

 

Постолюк Л.А.: Обговорення закінчено. Прошу проголосувати: 

                                                                                                      ЗА-18 

                                                                                                     ПРОТИ-0 

                                                                                                      УТРИМАЛИСЬ-3 

Рішення приймається 

 

Депутат Щербак В.В.: Є пропозиція надати Івану Адамовичу слово. 

 

Постолюк Л.А.: Це порушення регламенту.  

 

Щербак В.В.: Пропоную проголосувати. 

 

Постолюк Л.А.: Процедурне питання – про надання слова начальнику 

Нацполіції Мосіюку І.А. Прошу голосувати  

ЗА-20  



                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                      УТРИМАЛИСЬ-1 

Рішення приймається 

 

Мосіюк І.А., начальник Маловисківського відділу Нацполіції: Дякую за 

виділені кошти для Нацполіції. Запрошую завтра на відкриття програми – єдине 

відділення поліції в області. Завтра чекаємо на керівництво області та 

Національної поліції. Програма про реалізації конвенції з прав людини – 

поводження із затриманими. Кошти у вигляді  ПДФО  надійдуть до місцевого 

бюджету до 4,8 млн. до закінчення 2022 року. У порівняні з Новомиргородом – 

скорочення особового складу на 50 % скоротило надходження відповідно на 

50%, працівники перейшли до Маловисківського відділу Нацполіції.Дякую за 

допомогу – за рахунок коштів місцевого бюджету, яку отримає відділок 

Нацполіції, будуть використані на ремонт службового приміщення.  Дякую за 

увагу. 

 

Постолюк Л.А.: Про депутатський запит Зелюнка О. Ф. «Про стан справ 

у КП «Мала Виска МКП» та КП «Мала Виска Водоканал»»  

Доповідає Зелюнко О.Ф.   

 

Депутат Зелюнко  О.Ф.: По роботі КП «Мала Виска Водоканал» 

питань немає, новий керівник Чижевський Олександр Олегович 

працює, до нього питань немає.  По запиту одне питання, яке турбує 

– вже два роки тому виділили кошти на ремонт сміттєвоза. Нам 

сказали, що 70 тис. грн. буде досить. Дефектних актів немає. Коштів 

не вистачає на ремонт. Як так? Гроші дали, а сміття не возиться.  У 

мене питання – де гроші, хто складав дефектний акт, хто проводив 

огляд машини. Чого не їздить сміттєзбиральна машина? Вказати 

осіб, які відповідали  за використання коштів на ремонт 

сміттєзбиральної машини – усі чеки і усі документи. Щоб я міг 

звернутися у відповідні органи, які хай розбираються, хто як робить.  

 

Депутат Бровченко О.Д.:  За роботу комунальної служби відповідає 

перший заступник Бакалінський О.М. Він розказував, що дасте 

кошти – буде відремонтована машина. Два роки - машина не працює,  

а він до цього часу на посаді. Наступні рішення будуть такі, щоб 

такі люди на посадах не були.  

 

Постолюк Л.А.:  Обговорення закінчено. Зачитую проєкт рішення 

Про депутатський запит Зелюнка О. Ф. «Про стан справ у КП «Мала 

Виска МКП» та КП «Мала Виска Водоканал»»  

 

Прошу проголосувати: 

                                                                                                    ЗА-21  

                                                                                                    ПРОТИ-0 

                                                                                                         УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 



 

Проекти рішення 30-ї сесії вичерпано. Переходимо до РІЗНОГО 

Звернення про перейменування вулиці Пушкіна у м. Мала Виска на 

вул.Холодноярську  мешканців громади. 

Депутатка Кравченко-Бобринець С.Г.: Є щу вулиці, які потребують 

перейменування. Щоб у подальшому створити топонімічну комісію та провести 

перейменування вулиць у громаді. 

Постолюк Л.А.: Пропозиція приймається. У кого ще є запитання?  

Підгорний О.М.: Про стан в освіті депутатське запитання. Відповідь отримав. 

Дякую за оперативність. Форма влаштовує. Зміст не задовольняє. Про 

повернення коштів освітньої субвенції  Благовіщенської громади. Відділ освіти 

не вжив заходів щодо повернення коштів – останній лист – звернення 

датований серпнем 2021 року. Кошти Благовіщенська громада – понад 600 

тисяч, які помилково надійшли до Благовіщенської громади, не повернуті. Ми 

залишилися без коштів, хоча зараз кожна копійка на рахунку. Прошу колег мої 

кроки по поверненню коштів підтримати. Друге питання – забезпечення 

енергетичної системи закладів освіти – як заклади освіти забезпечені 

генераторами. Зараз міська рада дала генератори в заклади освіти, але їх 

потужність менша ніж потребує опалювальна система, зокрема насос. Треба 

вирішувати питання – залучення коштів для придбання генераторів, щоб спасти 

систему опалення навчальних закладів. 

Депутат Щербак В.В.: У нас, як тільки проблемні питання, - мер у відпустці. 

Кошти повернути півмільйона в освіту – він сказав, що зробив все, що зміг, 

кошти не повернулися. Чому опалювальний сезон в навчальних закладах 

вирішують керівники закладів, а не міський голова, якого обрали, щоб він 

вирішував ці питання. А мер у відпустці. Тоді як люди – працюють на дві треті. 

Чому до цього часу школи не забезпечені генераторами. В країні – війна, ніхто 

з керівництва не ходить у відпустки, зате у Малій Висці – керівники 

дозволяють собі піти у відпустку. 

Депутат Бровченко О.Д.: Начальник відділу культури повідомила про те, що 

треба кошти для обробки дерев’яних конструкцій. Ми сказали – давайте 

документи – виділимо. Немає документів до цього часу. З дозволу міського 

голови  начальник відділу культури зайняла кабінет, де була дитяча 

роздягальня біля зали для занять танцювального гуртка. Роздягальню треба 

звільнити для користування дітей. Зарплата у галузі культури – працівники  на 

дві третіх, а керівник відділу – отримала премію за вересень місяць 2022 року у 

розмірі 9 тис. грн.  

Депутат Ніколенко О.В.: Два місяці триває навчання у навчальних закладах. 

Діти часто перебувають на дистанційному навчання. Інтернет у навчальних 

закладах неякісний. Чому не вжито заходів щодо забезпечення якісного 

Інтернету у навчальних закладах завчасно? Це депутатське запитання. 



Депутат Терновий Д.М.: Про забезпечення начальних закладів вугіллям для 

опалення. Близько 500 тон. потрібно для забезпечення опалювального сезону на 

рік. Питання про укладання договорів – з ким і за якою ціною. Прошу відділ 

освіти надати відповідь на це депутатське запитання.  

Депутат Зелюнко О.Ф.: Депутатське запитання – закуплялися камери на 

заклади освіти – на які школи, в якій кількості, по якій ціні? Чи влаштовані, де 

планувалися?Хто встановлював?  

Крило О.А.: Прохання від осіб з обмеженими фізичними можливостями – при 

влаштування пандусів залучати таких осіб, які б дали оцінку доступності на 

території. Біля Файно – маркету виділити кошти для осіб з інвалідністю. На 

кладовищі -  прохання вивезти сміття, щоб його люди не палили.  

Підгорний О.М.: Кошти для влаштування укриттів в навчальних закладах 

освіти – 219 тис.по коду 2210.  Прохання додати на освітні заклади кошти по 

коду 2210 для придбання миючих та дезінфікуючих засобів, бо усі кошти з 

цього коду були використані на улаштування укриттів у закладах освіти. 

Щербак В.В.: Хочу отримати відповідь на депутатське запитання – результати 

роботи міської ради по програми утилізації листя. Також  хочу отримати 

інформацію про передачу коштів на потреби військових згідно виділених 

міською радою коштів з актами передачі.  

Постолюк Л.А.: Питання Порядку денного вичерпано.  Чергову 30 – ту  
сесію міської ради восьмого скликання оголошую ЗАКРИТОЮ.  

(Звучить Державний Гімн України) 

 

Секретар міської ради                                                          Леся ПОСТОЛЮК 


