
 
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ПРОТОКОЛ  

 ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ 
32 СЕСІЇ МІСЬКОЇ РАДИ 8 СКЛИКАННЯ 

 

Дата проведення :  24 листопада  2022 року  

Початок засідання: 10.00. 

Місце проведення: сесійна зала міської ради, вул. Спортивна. 6. м. Мала Виска 

Головуючий – секретар ради Постолюк Леся Анатоліївна  

Постолюк Л.А.: Доброго дня, шановні депутати та усі  присутні. У залі з 26 

депутатів міської ради присутні 14 депутатів.  Сьогодні о 12.00. у нашій 

громаді прощання та поховання  військовослужбовця, захисника України 

Артема Сушка, який загинув під час бойових дій на території Донецької 

області. Прошу вшанувати пам'ять захисника України Сушка Артема 

Олеговича хвилиною мовчання.  

(хвилина мовчання)  

В зв’язку з надзвичайною ситуацією в Україні доводжу до Вашого відому, що 

пленарне засідання буде проходити без он-лайн  –  трансляції . Крім того, 

результати поіменного голосування будуть оприлюднені на сайті міської ради 

в день ліквідації надзвичайної ситуації, так як виконати вимоги ст. 59 п.3  

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  про обов’язковість 

оприлюднення результатів поіменного голосування у день проведення 

пленарного засідання наразі неможливо  в зв’язку з відсутністю 

електроживлення  та інтернет –  зв’язку.  

Які будуть пропозиції щодо початку роботи сесії?  

(вносяться п р о п о з и  ц і  ї  )  

Надійшла пропозиція розпочати роботу пленарного засідання тридцять другої сесії 

міської ради. Прошу проголосувати (поіменне голосування): 

 

ЗА-14 

ПРОТИ-0 

            УТРИМАЛИСЬ-0 

Постолюк Л.А.: Рішення прийнято 

Тридцять другу сесію Маловисківської міської ради восьмого скликання оголошую 

ВІДКРИТОЮ. 

(Звучить гімн України) 

Постолюк Л.А.: На пленарне засідання тридцять другої сесії міської ради запрошені 

розробники проектів рішень з числа працівників виконавчого комітету міської ради, 

структурних підрозділів та підпорядкованих комунальних підприємств, та 

територіальних відомств. 

Отже, на порядок денний тридцять другої сесії Маловисківської міської ради 

виносяться такі питання: 

1. Про внесення змін до  Комплексної Програми профілактики злочинності і 

правопорушень на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням сесії  від  05 березня 2021 

року  № 307 

2. Про внесення змін до рішення  міської ради «Про подолання вето міського голови на 

рішення тридцятої сесії Маловисківської міської ради VIII скликання від «3» 

листопада 2022 року № 1459 «Про внесення змін до рішення від 22 грудня 2021 року 

№1167  «Про бюджет Маловисківської міської територіальної громади на 2022 рік»» 



від  «17 листопада» 2022 року  № 1461 

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

Маловисківської міської територіальної громади на 2022 рік» 

4. Про звіт про виконання бюджету Маловисківської міської територіальної громади  за 

січень-вересень  2022 року. 

5. Про звіт  про виконання фінансового плану КНП «Маловисківська лікарня»  за 9 

місяців 2022 року. 

6. Про звіт про виконання фінансового плану КНП «Маловисківський ЦПМСД» за 9 

місяців 2022 року. 

7. Про  внесення змін до Програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги  в 

Маловисківській міській територіальній громаді на 2021 - 2023 роки. 

8. Про внесення змін до Програми розвитку Комунального підприємства «Мала Виска - 

МКП» 2021- 2023 роки. 

9. Про затвердження Програми фінансової підтримки комунального підприємства 

«Мала Виска Водоканал» на 2022-2024 роки. 

10. Про внесення змін до Програми  розвитку комунальної установи 

«МАЛОВИСКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ТРУДОВИЙ АРХІВ»  на 2021 – 2025  роки». 

11. Про внесення змін до Програми розвитку фізичної культури і спорту Маловисківської 

міської ради на 2021-2023 роки. 

12. Про затвердження акту приймання-передачі із спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст Новоукраїнського району у комунальну власність 

Маловисківської міської територіальної громади корпоративних прав та майна КП 

«Архітектор». 

13. Про внесення змін до рішення міської ради  25 серпня   2022 року№1425  «Про 

затвердження розміру  щомісячної батьківської плати за навчання дітей в 

Маловисківській  мистецькій школі». 

14. Про створення Центрів компактного проживання внутрішньо переміщених осіб у 

закладах комунальної власності, що фінансуються з бюджету  територіальної 

громади. 

15. Про затвердження кількісного та персонального складу виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради. 

16. Про затвердження Положення  та створення комісії з питань перейменування 

(найменування) вулиць, провулків, площ  на території Маловисківської міської 

територіальної громади. 

17. Про затвердження  Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів у сфері 

господарської діяльності Маловисківської міської ради Маловисківської міської 

територіальної громади на 2023 рік». 

18. Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво,транспортування, 

постачання та послуги з постачання теплової енергії на опалювальний період 2022-

2023 року ТОВ «УТЕК». 

19. 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. 

20. 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.  

21. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної 

ділянки з кадастровим номером 3523110100:02:002:0377. 

22. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної 

ділянки з кадастровим номером 3523110100:02:002:0378. 

23. 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. 

24. 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. 

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

комунальної власності територіальної громади 

У кого є ще пропозиції щодо порядку денного?  

Депутат Крило О.А.  Чому не внесено до порядку денного проект 

рішення  «Про реконструкцію пішохідних переходів»?  

Постолюк Л.А. У зв’язку з тим, що даний проект рішення надійшов до міської ради 22 

листопада поточного року, був озвучений на засіданні постійної комісії з питань ЖКГ на 

якому були відсутні представники комунального господарства, які є відповідальними  за 

експлуатацію дорожнього покриття, а спеціалісти юридичного та з питань ЖКГ міської ради 

ще не опрацювали проект на відповідність діючому законодавству.  

Депутат Крило О.А. Вношу пропозицію включити до порядку денного питання «Про 

реконструкцію пішохідних переходів», яке підтримане профільною постійною комісією 

Постолюк Л.А.:   Прошу проголосувати за такий порядок денний пленарного засідання 

32 - ї сесії міської  ради з урахуванням пропозицій та в цілому (поіменне голосування).  

ЗА- 14 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                             УТРИМАЛИСЬ-0 

Постолюк Л.А.: ПОРЯДОК ДЕННИЙ приймається. 

Нам необхідно затвердити РЕГЛАМЕНТ І ПОРЯДОК РОБОТИ пленарного засідання  32-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 32-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-14 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                              УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Постолюк Л.А.: Приймається. 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. : Звертаю увагу, в першу чергу керівників соціальних та 

комунальних служб для забезпечення безперебійної життєдіяльності мешканців громади, 

особливо вразливих категорій населення. 

Депутат Ніколенко О.В. : Особливу увагу на людей з обмеженими фізичними 

можливостями – соціальним робітникам обов’язково відвідати та надати потрібну допомогу. 

Депутатка Коваленко І.Б. : Звертаю увагу на інформування населення про забезпечення 

продуктами першої необхідності – хлібом, свічками та інше, а також в умовах відсутності 

енергопостачання буде організоване оповіщення про повітряну тривогу. Прошу довести це 

до мешканців громади.  

Постолюк Л.А.: Шановні колеги! Більше немає оголошень та звернень?Немає.  Переходимо 

до розгляду питань порядку денного: 

Про внесення змін до  Комплексної Програми профілактики злочинності і 

правопорушень на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням сесії  від  05 березня 2021 



року  № 307 

Інформує: начальник фінансового управління міської ради Похила Лариса 

Василівна  

(доповідає Похила Л.В.)  

 

Прошу проголосувати:  

ЗА-14  

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                              УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається  

 

Про внесення змін до рішення  міської ради «Про подолання вето міського голови на 

рішення тридцятої сесії Маловисківської міської ради VIII скликання від «3» 

листопада 2022 року № 1459 «Про внесення змін до рішення від 22 грудня 2021 року 

№1167  «Про бюджет Маловисківської міської територіальної громади на 2022 рік»» від  

«17 листопада» 2022 року  № 1461 

Інформує: начальник фінансового управління міської ради Похила Лариса 

Василівна  

(доповідає Похила Л.В.)  

 

Прошу проголосувати:  

ЗА-14  

                                                                                                      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» 

Інформує: начальник фінансового управління міської ради Похила Лариса 

Василівна  

(доповідає Похила Л.В.)  

 

Прошу проголосувати:  

ЗА- 14 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                              УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається  

 

Про звіт про виконання бюджету Маловисківської міської територіальної громади  за 

січень-вересень  2022 року  

Доповідає :  начальник фінансового управління міської ради Похила Лариса 

Василівна  

(доповідає Похила Л.В.)  

Прошу проголосувати:  

ЗА-14  

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                              УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про звіт  про виконання фінансового плану КНП «Маловисківська лікарня»  за 9 

місяців 2022 року  

Доповідає: заступник головного лікаря комунального некомерційног о  

підприємства Маловисківська  лікарня  Бушко Оксана Вацлавівна   

(доповідає Бушко О.В.)  

 



Прошу проголосувати:  

ЗА- 14 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про звіт про виконання фінансового плану КНП «Маловисківський ЦПМСД» за 9 

місяців 2022 року  

Доповідає :  директор комунального некомерційного  підприємства 

«Маловисківський центр первинної медико -санітарної допомоги» 

Маловисківської міської ради Левченко Ольга Миколаївна  

(доповідає Левченко О.М.)  

 

Прошу проголосувати:  

ЗА- 14 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про  внесення змін до Програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги  в 

Маловисківській міській територіальній громаді на 2021 - 2023 роки. 

Інформує: директор комунального некомерційного  підприємства 

«Маловисківський  центр первинної медико -санітарної допомоги» 

Маловисківської міської ради Левченко Ольга Миколаївна  

(доповідає Левченко О.М.)  

 

Прошу проголосувати:  

ЗА- 14 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                                УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про внесення змін до Програми розвитку Комунального підприємства «Мала Виска - 

МКП» 2021- 2023 роки  

Інформує :  начальник комунального підприємства «Мала Виска - МКП» 

Лисенко Володимир Павлович  
(доповідає Лисенко В.П.)  

 

Прошу проголосувати:  

ЗА- 14 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                                  УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження Програми фінансової підтримки комунального підприємства «Мала 

Виска Водоканал» на 2022-2024 роки  

Інформує:  начальник комунального підприємства «Мала Виска Водоканал» 

Чижевський Олександр Олегович  
(доповідає Чижевський О.О.)  

 

Прошу проголосувати:  

ЗА-14  

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                                  УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 



 

Про внесення змін до Програми  розвитку комунальної установи 

«МАЛОВИСКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ТРУДОВИЙ АРХІВ»  на 2021 – 2025  роки» 

Інформує:  начальник комунальної установи «МАЛОВИСКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ 

ТРУДОВИЙ АРХІВ» Ненадович Галина Володимирівна  

(Доповідає Ненадович Г.В.)  

 

Прошу проголосувати:  

ЗА-14  

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                             УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про внесення змін до Програми розвитку фізичної культури і спорту Маловисківської 

міської ради на 2021-2023 роки  

Інформує:  начальник відділу освіти, молоді та спорту  Гончарова Анна 

Володимирівна  
(доповідає Гончарова А.В.)  

 

Прошу проголосувати:  

ЗА-14  

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                              УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження акту приймання-передачі із спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст Новоукраїнського району у комунальну власність 

Маловисківської міської територіальної громади корпоративних прав та майна КП 

«Архітектор». 

Інформує: начальник відділу бухгалтерського обліку Піньковська Олена 

Олександрівна   

(доповідає Піньковська О.О.)  

 

Прошу проголосувати:  

ЗА- 14 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                                  УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про внесення змін до рішення міської ради  25 серпня   2022 року№1425  «Про 

затвердження розміру  щомісячної батьківської плати за навчання дітей в 

Маловисківській  мистецькій школі» 

Інформує: директор Маловисківської дитячої школи мис тецтв Король Леся 

Трохимівна  

Депутат Бровченко О.Д. :  Вношу пропозицію зняти дане питання з порядку 

денного сесії ,в зв’язку з тим ,  що проект рішення потребує доопрацювання, а 

питання про поновлення 50% батьківської плати –  погодження з педагогічним 

та батьківським комітетом закладу  

Постолюк Л.А.:  Хто за дану пропозицію прошу проголосувати:  

ЗА-14  

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                              УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про створення Центрів компактного проживання внутрішньо переміщених осіб у 



закладах комунальної власності, що фінансуються з бюджету  територіальної громади  

Інформує :  заступник міського голови  Жовтило Алла Василівна  

(доповідає Жовтило А.В.)  

 

Прошу проголосувати:  

ЗА- 14 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження кількісного та персонального складу виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради  

(доповідає Постолюк Л.А.)  

 

Прошу проголосувати:  

ЗА-2  

                                                                                                      ПРОТИ-6 

                                                                                                                                УТРИМАЛИСЬ-6 

Рішення не приймається 

 

Про затвердження Положення  та створення комісії з питань перейменування 

(найменування) вулиць, провулків, площ  на території Маловисківської міської 

територіальної громади. 

(доповідає Постолюк Л.А.)  

 

Прошу проголосувати:  

ЗА-14  

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                                  УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво,транспортування, 

постачання та послуги з постачання теплової енергії на опалювальний період 2022-2023 

року ТОВ «УТЕК» 

Інформує: спеціаліст  відділу містобудування, архітектури, будівництва та 

житлово-комунального господарства, головний архітектор Горбунов Олег 

Федорович  
(доповідає Горбунов О.Ф.)  

 

Прошу проголосувати:  

ЗА-14  

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів у сфері 

господарської діяльності Маловисківської міської ради Маловисківської міської 

територіальної громади на 2023 рік». 

Інформує: начальник юридичного відділу міської ради  Захватихата Тетяна 

Валеріївна  
(доповідає Захватихата Т.В.)  

 

Прошу проголосувати:  

ЗА-14  



                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                             УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

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. 

Інформує:  начальник відділу земельних відносин Цибульський Ігор 

Анатолійович  

(доповідає Цибульський І.А.)  

 

Прошу проголосувати:  

ЗА-1  

                                                                                                      ПРОТИ-5 

                                                                                                                              УТРИМАЛИСЬ-8 

Рішення не приймається 

 

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. 

Інформує: начальник відділу земельних відносин Цибульський Ігор Анатолійович 

(доповідає Цибульський І.А.) 

 

Прошу проголосувати: 

                                                                                                                                           ЗА-1  

                                                                                                                                    ПРОТИ-5 

                                                                                                                        УТРИМАЛИСЬ-8 

Рішення не приймається 

 

Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної 

ділянки з кадастровим номером 3523110100:02:002:0377 

Інформує:  начальник відділу земельних відносин Цибульський  Ігор 

Анатолійович  

(доповідає Цибульський І.А.)  

 

Прошу проголосувати:  

ЗА-2  

                                                                                                      ПРОТИ-1 

                                                                                                                           УТРИМАЛИСЬ-11 

Рішення не приймається 

 

Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної 

ділянки з кадастровим номером 3523110100:02:002:0378 

Інформує:  начальник відділу земельних відносин Цибульський Ігор 

Анатолійович  

(доповідає Цибульський І.А.)  

 

Прошу проголосувати:  

ЗА- 4 

                                                                                                      ПРОТИ-1 

                                                                                                                                УТРИМАЛИСЬ-9 

Рішення не приймається 

 



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 

Інформує:  начальник відділу земельних відносин Цибульський Ігор 

Анатолійович  

Даний проект рішення пропоную зняти з порядку денного так як не було 

проголосоване попереднє рішення «Про затвердження технічної документації 

з нормативної грошової оцінки земельної ділянки з кадастровим номером 

3523110100:02:002:0377»  

 

Постолюк Л.А.:  Прошу проголосувати  про те,  щоб зняти з Порядку денного 32 

сесії  даний проєкт  рішення :  

ЗА-14  

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                                УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

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 

 

Інформує:  начальник відділу земельних відносин Цибульський Ігор 

Анатолійович  

Даний проект рішення пропоную зняти з порядку денного так як не було 

проголосоване попереднє рішення «Про затвердження технічної документації  

з нормативної грошової оцінки земельної ділянки з кадастровим номером 

3523110100:02:002:0378»  

 

Постолюк Л.А.:  Прошу проголосувати про те, щоб зняти з Порядку денного 

32 сесії  даний проєкт  рішення :  

ЗА- 14 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про передачу в оренду без проведення аукціону частини нерухомого майна 

комунальної власності територіальної громади 

Даний проект рішення внесений постійною комісією з питань ЖКХ, але у зв’язку з 

відсутністю голови постійної комісії з питань ЖКГ Зелюнка Олександра Францевича, 

інформацію з даного питання надам я. 

Звертаю вашу увагу, що юридична адреса відділу культури та туризму міської ради – вул. 

Центральна, 105 м. Мала Виска, а проектом рішення передбачено вул. Центральна, 76 м. 

Мала Виска.  

Підгорний О.М. Пропоную поставити на голосування дане питання 

Постолюк Л.А.   Прошу проголосувати:  

ЗА- 13 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                             УТРИМАЛИСЬ-1 

Рішення не приймається 

 

Підгорний О.М. : Пропоную повернутися до розгляду даного питання 

 

Прошу проголосувати: 



                                                                                                                                         ЗА- 14 

                                                                                                                                    ПРОТИ-0 

                                                                                                                        УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення  приймається 

 

Постолюк Л.А.   Прошу проголосувати за проект рішення «Про передачу в оренду без 

проведення аукціону частини нерухомого майна комунальної власності територіальної 

громади» : 

                                                                                                                                              ЗА- 14 

                                                                                                                                         ПРОТИ-0 

                                                                                                                             УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення не приймається 

 

Про реконструкцію пішохідних переходів 

Постолюк Л.А.: Прошу розглянути питання про те, щоб зняти з Порядку денного 32 сесії 

даний проєкт  рішення. Даний проект рішення внесений постійною комісією з питань ЖКХ 

22.11.2022 року. У зв’язку з відсутністю голови постійної комісії з питань ЖКГ Зелюнка 

Олександра Францевича, інформацію з даного питання надам я. 

У зв’язку з тим, що даний проект рішення надійшов до міської ради 22 листопада поточного 

року, був озвучений на засіданні постійної комісії з питань ЖКГ, на якому були відсутні 

представники комунального господарства, які є відповідальними  за експлуатацію 

дорожнього покриття, а спеціалісти юридичного та з питань ЖКГ міської ради ще не встигли  

опрацювали проект на відповідність діючому законодавству. Пропоную доопрацювати з 

працівниками комунального підприємства та узгодити з діючими будівельними нормами 

влаштування пішохідного переходу. 

Ніколенко М.В. : Звертаю увагу, що у разі експлуатації пішохідних переходів в такому 

вигляді в подальшому може призвести до дорожньо-транспортних пригод місцевих 

мешканців та інших осіб. Це буде персональною відповідальністю  міського голови та 

секретаря ради. 

Бровченко Л.В. : Я на попередніх сесія вже озвучувала питання щодо пішохідних переходів 

в місті Мала Виска, але відповіді не отримала.  

Підгорний О.М. Пропоную поставити на голосування дане питання 

Постолюк Л.А.   Прошу проголосувати: 

                                                                                                     ЗА- 12 

                                                                                                     ПРОТИ-0 

                                                                                                      УТРИМАЛИСЬ-2 

Рішення не приймається 

 

Постолюк Л.А.: Проекти рішення 32-ї сесії вичерпано. Чергову 32-ї сесію міської ради 

восьмого скликання оголошую ЗАКРИТОЮ.  

(Звучить Державний Гімн України) 

 

Секретар ради                                                                                             Леся ПОСТОЛЮК 


