
 
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПРОТОКОЛ  

ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ 

31 позачергової СЕСІЇ МІСЬКОЇ РАДИ 8 СКЛИКАННЯ 

 

Дата проведення : 17 листопада  2022 року  
Початок засідання: 10.00. 
Місце проведення: сесійна зала міської ради, вул. Спортивна. 6. м. Мала Виска 

Головуючий – секретар міської ради Постолюк Леся Анатоліївна   

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

залі з 26 депутатів міської ради присутні 19 депутатів.  

Які будуть пропозиції щодо початку роботи  31 позачергової  сесії?  

(вносяться п р о п о з и ц і ї) 

Надійшла пропозиція розпочати роботу пленарного засідання тридцять 

першої позачергової  сесії міської ради. Прошу проголосувати (поіменне 

голосування): 

 

ЗА-19 

ПРОТИ-0 

      УТРИМАЛИСЬ-0 

 
Постолюк Л.А.:Тридцяту першу позачергову сесію Маловисківської міської 

ради восьмого скликання оголошую ВІДКРИТОЮ. 
(Звучить гімн України) 

Постолюк Л.А.:Отже, на порядок денний тридцять першої позачергової 

сесії Маловисківської міської ради виносяться одне  питання: 

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

Маловисківської міської територіальної громади на 2022 рік», затверджене 

рішенням міської ради   від «03 листопада» 2022 року  № 1459, яке було 

зупинено розпорядженням міського голови від 07.11.2022 року № 122/а 

Прошу проголосувати за такий порядок денний пленарного засідання 31 - ї сесії 

міської  ради (поіменне голосування).  

ЗА-19 

ПРОТИ-0 

      УТРИМАЛИСЬ-0 
 

 

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

затвердити РЕГЛАМЕНТ І ПОРЯДОК РОБОТИ пленарного засідання  31-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 31-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-19 

ПРОТИ-0 

      УТРИМАЛИСЬ-0 
 

 (до пленарного засідання приєднується депутатка міської ради Кавун Ніна 

Анатоліївна, в залі 20 депутатів) 

 

Постолюк Л.А.: Шановні колеги!  Переходимо до розгляду питання порядку 

денного: 

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

Маловисківської міської територіальної громади на 2022 рік», затверджене 

рішенням міської ради від «03 листопада» 2022 року  № 1459, яке було 

зупинено розпорядженням міського голови від 07.11.2022 року № 122/а 

(Постолюк Л.А. зачитує розпорядження міського голови Гульдаса Ю.Л. «Про 

зупинення дії рішення Маловисківської міської ради VIII скликання №1459 від 

03 листопада 2022 року № 122/а «Про внесення змін до рішення міської ради 

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

територіальної громади на 2022 рік»».) 

Постолюк Л.А.: Прошу обговорити дане питання. 

Щербак В.В.: В такий складний час виконком і рада мають об’єднатися. На 

разі міський голова роз’єднує. Розпорядження про призупинення дії рішення, 

прийнятого на попередній сесії, Про внесення змін до рішення від 22 грудня 

2021 року №1167 «Про бюджет Маловисківської міської територіальної 

громади на 2022 рік», від «03 листопада» 2022 року  № 1459, заветовано 

міським головою на підставі доповідної записки начальника фіну правління від 

3.11.2022 року. У нас сесія було 3.11.2022.року. Про дану невідповідність 

чинному законодавству нам не було  повідомлено. У чому невідповідність? 

Наше рішення не відповідає  Постанові КМУ № 252, яка  давала право 

виконкомам місцевих ради вносити зміни до бюджету, але право ради на 

прийняття таких рішень також ніхто не скасовував. Ми порушили Комплексну 

програму запобігання злочинності - бо там прописано тільки 150 тисяч, а не 200 

тисяч. Коли ми внесли проєкт рішення – ми визначили ту суму, яка відповідала 

Комплексній програми запобігання злочинності. Рішення виконкому прийнято 

28 жовтня, а 27 жовтня було внесено до Порядку денного пленарного засідання 

проєкт рішення про внесення змін до бюджету за ініціативи постійної комісії з 

питань бюджету про виділення місцевому відділу поліції 150 тисяч. Міський 

голова на виконком вносить питання про виділення для місцевого відділу 



поліції 50 тис. грн.(якщо затребувана сума була 150 тис. грн.) У мене було 

запитання до Похилої Л.В. – чи є у бюджеті такі кошти. Її відповідь – є. коли ми 

внесли дане питання на засідання сесії – ми знали, що у нас ці кошти є.  

На даний час від 4 листопада ц.р. внесено зміни до Постанова КМУ №252, 

законодавство повернуто до попереднього. Постанова чинна тільки для тих 

виконкомів, де йдуть військові дії. Прошу підтримати і проголосувати за даний 

проєкт рішення і подолати вето голови.  

Ніколенко М.В.:Це вже непорозуміння з восьмого числа вже не працює. 

Виконком мав право приймати рішення з березня ц.р. згідно Постанова КМУ 

№252, але не приймав до того часу, поки  міський голова так не вирішив. Тепер, 

з восьмого числа,  все повертається на рівень сесії. Наголошую на необхідність 

фінансування даної Програми запобігання злочинності та надати допомогу 

нашому відділу поліції.  

Бровченко О.Д.: Як голова бюджетної комісії міської ради кажу, що 455 тисяч 

у нас було на той час, я знаю, що ці 50 тисяч поліції передано з ПДФО, яке 

сплачує поліція. Якщо ми не будемо допомагати поліції, то тут буде відділення 

з чотирма дільничними, і податку ПДФО не буде, бюджет наш втратить. Треба 

повернутися до людей.  А зараз звучить як  депутатський запит – усі рішення, 

які приймав виконком, хай дадуть письмовий звіт. Ми напишемо документ 

відповідний. Куди були використані кошти по рішенням виконкомах: 280   

тисяч – різниця в тарифах. Ми хотіли купити машину для очистки 

артезіанських свердловин для того, щоб зменшити затрати на водопостачання. 

Не проголосували.  Не купили – ось наслідки. Ще - 35 тисяч на лікарню, 50 

тисяч на поліцію. Підтримуємо рішення, щоб зберегти нашу поліцію. 

В нас вже немає району, немає районних організацій, ще й поліції не буде. 

Закликаю проголосувати і подолати вето міського голови. Дякую.   

Чуйко В.І.: Питання по силовому блоку повинні вирішуватися, в даному 

випадку поліції. Якщо є прохання виділити кошти від поліції – треба виділити.   

Я виступаю, як депутат і колишній силовик. В мене питання до міського голови 

– дали 50 тисяч. Чому? Силовий блок попросив кошти  - значить треба дати, бо 

в умовах воєнного часу треба підтримувати силовий блок. 

Ніколенко О.В.: Підтримую попередні виступи. Не так багато депутатів 

відгукнулися на запрошення Івана Адамовича Мосіюка бути присутніми на 

відкритті проєкту у місцевому відділі нацполіції. Гроші пішли на те, щоб 

покращити відносини громадян з силовими структурами. Цивілізована, від 

моменту, як людина зайшла, і протягом всього часу. 

Постолюк Л.А.: Надаю слово завідуючій відділом фінансового управління 

міської ради Стець Ірині Олексіївні. 

Стець І.О.: Є закони, які ми не можемо переступати. Депутати винесли 

рішення, яке суперечить бюджетному кодексу.  

Шербак В.В.: Ця ситуація сталася з вини міського голови. Коли було внесено 

кошти 150 тисяч по програмі – кошти були. Кошти в резервному фонді було. У 

Програмі кошти були. Наше рішення законне, не порушує жоден закон. А 

виконком хай відміняє своє рішення.  

Підгорний О.М.: Виконком хай скасовує своє рішення. А у нас у вівторок буде 

засідання комісії. І усі питання по запитам отримувачів та розпорядників 

коштів будуть розглянуті і  вирішені. 



Постолюк Л.А.: Вношу на повторний розгляд рішення міської ради Про 

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

Маловисківської міської територіальної громади на 2022 рік», затверджене 

рішенням міської ради   від «03 листопада» 2022 року  № 1459, яке було 

зупинено розпорядженням міського голови від 07.11.2022 року № 122/а. 

 Прошу проголосувати: 

                                                                                                      

ЗА-18 

ПРОТИ-0 

      УТРИМАЛИСЬ-2 
Рішення приймається. 

Порядок денний 31 -ї сесії вичерпано. Чергову 31 – ту  сесію міської ради 

восьмого скликання оголошую ЗАКРИТОЮ.  

(Звучить Державний Гімн України) 

 

Секретар ради                                                                         Леся ПОСТОЛЮК  


