
 
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ПРОТОКОЛ  

ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ 
35  ПОЗАЧЕРГОВОЇ СЕСІЇ МІСЬКОЇ РАДИ 8 СКЛИКАННЯ 

 

Дата проведення : 30 грудня  2022 року  
Початок засідання: 10.00. 
Місце проведення: сесійна зала міської ради, вул. Спортивна. 6. м. Мала Виска 

Головуючий – міський голова Юрій ГУЛЬДАС  

Гульдас Ю.Л.:Доброго дня, шановні депутати та усі присутні. У залі з 

26 депутатів міської ради присутні 14 депутатів.  

 

Які будуть пропозиції щодо початку роботи сесії?  

(вносяться п р о п о з и  ц і  ї ) 

Надійшла пропозиція розпочати роботу пленарного засідання позачергової 

тридцять п’ятої  сесії міської ради. Прошу проголосувати (поіменне 

голосування): 

 

ЗА-15 

ПРОТИ-0 

      УТРИМАЛИСЬ-0 

 
Гульдас Ю.Л.: Тридцять п’яту сесію Маловисківської міської ради 

восьмого скликання оголошую ВІДКРИТОЮ. 
(Звучить гімн України) 

Отже, на порядок денний тридцять п’ятої  сесії Маловисківської міської 
ради виносяться такі питання: 

1. Про внесення змін до рішення  від 22 грудня 2021 року № 1167 «Про 
бюджет Маловисківської міської територіальної громади на 2022 рік» 

 
Гульдас Ю.Л.: Прошу проголосувати за такий порядок денний пленарного 

засідання 35 - ї сесії міської  ради (поіменне голосування).  

ЗА- 14 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Гульдас Ю.Л.: ПОРЯДОК ДЕННИЙ приймається. Нам необхідно затвердити 

РЕГЛАМЕНТ І ПОРЯДОК РОБОТИ пленарного засідання  35-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 35-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 

 

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. 

 

Депутатка Маркова Н.М. Шкільні автобуси останнім часом не здійснюють 

рейс Миролюбівка-Заповідне-Краснопілка, краща ситуація з підвезенням дітей 

в селах Мануйлівка і Лутківка. Це неприпустимо – ми позбавляємо право дітей  

на якісні освітні послуги. Прошу надати письмову відповідь на дане 

депутатське запитання. 

 

(До пленарного засідання приєднуються депутати Коваленко І.Б. і Беспалова 

Н.О.) 

 

Гульдас Ю.Л.: Шановні колеги! Більше немає заяв чи звернень?  Переходимо 

до розгляду питань порядку денного: 

 

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-17  

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається  Питання порядку денного  35-ї сесії 

вичерпано. Позачергову 35 сесію міської ради восьмого скликання оголошую 

ЗАКРИТОЮ.  

(Звучить Державний Гімн України) 

Міський голова                                                                          Юрій ГУЛЬДАС 


