
    
У К Р А Ї Н А 

Маловисківська міська рада 
Маловисківського району  Кіровоградської області 

26200,  м. Мала  Виска , вул. Спортивна, 6, код ОКПО 04055373,  тел./факс (05258) 5-14-54 

ПРОТОКОЛ  

ТРИДЦЯТЬ СЬОМОЇ СЕСІЇ  МАЛОВИСКІВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ  

сьомого скликання 

від 27 квітня   2018 року    

Початок засідання:10.00.    

 

Засідання тридцять сьомої чергової сесії міської ради відкриває та проводить 

Маловисківський міський голова Гульдас Юрій Леонідович. 

Протокол засідання сесії веде начальник  загального відділу виконавчого комітету  

Маловисківської міської ради Берегуленко Тамара Михайлівна. 

Гульдас Ю.Л.: Доброго дня усім присутнім!  Шановні депутати та запрошені! На 

пленарне засідання тридцять восьмої   чергової ради з обраних 26 депутатів  з’явилося 15  

депутатів. Відсутні 9 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 сьомої  сесії.  Прошу 

проголосувати (поіменне голосування) : 

                                                                                                                    ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Гульдас Ю.Л.:  Тридцять сьому сесію Маловисківської міської ради сьомого 

скликання оголошую ВІДКРИТОЮ.  

(Звучить гімн України) 

 

Гульдас Ю.Л.: На пленарне засідання тридцять сьомої  сесії міської ради 

запрошені: 

заступники міського голови  

керівники структурних підрозділів міської ради 

сільські старости 

керівники комунальних підприємств, підпорядкованих міській раді; 

старійшини.  

 

Отже, на порядок денний тридцять сьомої сесії Маловисківської міської ради 

сьомого скликання виносяться  такі питання: 

 

1. Про затвердження Плану соціально–економічного розвитку Маловисківської 

міської ради на 2018-2019 роки  

2. Про затвердження переліку проектів, які будуть реалізуватися у 2018 році у 

Маловисківській  міській об’єднаній  територіальній громаді  за рахунок коштів  

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам  на формування  

інфраструктури об’єднаних територіальних громад.  

3. Про створення комісії по передачі на баланс відділу освіти, молоді та спорту 

виконавчого комітету Маловисківської міської ради об’єкта незавершеного 

будівництва «Капітальний ремонт будівлі Маловисківської ЗОШ №3 І-ІІІ ст. 



(утеплення фасадів, покрівлі, заміна вікон та дверей) по вул.20 років Жовтня, 3, м. 

Мала Виска, Кіровоградської області»  

4. Про внесення змін до  складу конкурсної Комісії з визначення юридичних осіб, які 

здійснюють у межах території Маловисківської міської об'єднаної територіальної 

громади збирання та перевезення побутових відходів спеціально обладнаними для 

цього транспортними засобами 

5. Про затвердження Програми «Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) 

на послуги централізованого водопостачання та водовідведення населенню по КП 

«Мала Виска Водоканал» на 2018 рік 

6. Про визначення пріоритетної послуги  для участі у  проекті програми  USAID  

DOBRE  по реалізації  компоненту «удосконалення послуг» 

7. Про затвердження Конкурсної комісії з підготовки та проведення в2018 році 

конкурсу міні грантів проектів місцевого розвитку «Майбутнє громади в наших 

руках».   

8. Про затвердження рішення виконкому міської ради від 12 квітня 2018 року «Про 

надання одноразової матеріальної щорічної допомоги Почесному громадянину 

міста Мала Виска Довганю Анатолію Петровичу» 

9. Про внесення змін до структури та чисельності при виконавчих органів 

Маловисківської міської ради  

10. Земельні питання.  

 

Прошу проголосувати за такий порядок денний засідання 37-ї сесії міської  ради 

(поіменне голосування).  

                                                                                                                    ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Гульдас Ю.Л.: ПОРЯДОК ДЕННИЙ приймається. Шановні колеги! 

Нам необхідно затвердити РЕГЛАМЕНТ І ПОРЯДОК РОБОТИ 37-ї   сесії. 

На ваш розгляд пропонується наступний регламент і порядок роботи  сесії 

-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 37-ї  сесії Маловисківської міської ради закінчити сьогодні, без перерви.  

Інші пропозиції є? Немає. 

Прошу проголосувати за запропонований регламент і порядок роботи сесії.  

(поіменне голосування)  

 

                                                                                                                    ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Приймається Шановні колеги! Переходимо до розгляду питань 

порядку денного: 

Про затвердження Плану соціально–економічного розвитку Маловисківської 

міської ради на 2018-2019 роки  

Доповідає завідувач сектору відділу житлово – комунального господарства 

Федоренко Г.В. 

 (доповідає Федоренко Г.В.) 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                               



                                                                                                                    ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

Про затвердження переліку проектів, які будуть реалізуватися у 2018 році у 

Маловисківській  міській об’єднаній  територіальній громаді  за рахунок коштів  субвенції 

з державного бюджету місцевим бюджетам  на формування  інфраструктури об’єднаних 

територіальних громад. 

Доповідає завідувач сектору відділу житлово – комунального господарства 

Федоренко Г.В. 

(доповідає Федоренко Г.В.) 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                          ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.:  Рішення приймається 

Про створення комісії з передачі на баланс відділу освіти, молоді та спорту 

виконавчого комітету Маловисківської міської ради об’єкта незавершеного будівництва 

«Капітальний ремонт будівлі Маловисківської ЗОШ №3 І-ІІІ ст. (утеплення фасадів, 

покрівлі, заміна вікон та дверей) по вул.20 років Жовтня, 3, м. Мала Виска, 

Кіровоградської області» 

Доповідає спеціаліст  відділу  ЖКГ виконкому міської ради  Барановський Олексій 

Миколайович      

(доповідає Барановський О.М.) 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

                                                                                                                    ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

Про внесення змін до  складу конкурсної Комісії з визначення юридичних осіб, які 

здійснюють у межах території Маловисківської міської об'єднаної територіальної громади 

збирання та перевезення побутових відходів спеціально обладнаними для цього 

транспортними засобами 

Доповідає завідувач сектору  відділу  ЖКГ виконкому міської ради  Пісний Сергій 

Анатолійович      

(доповідає Пісний С.А.) 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

                                                                                                                    ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. 

Про затвердження Програми «Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на 

послуги централізованого водопостачання та водовідведення населенню по КП «Мала 

Виска Водоканал» на 2018 рік  

Доповідає секретар міської ради Постолюк Леся Анатоліївна    

(доповідає Постолюк Л.А.) 



Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

 

                                                                                                                    ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

Про визначення пріоритетної послуги  для участі у  проекті програми  USAID  DOBRE  

по реалізації  компоненту «удосконалення послуг» 

Доповідає секретар міської ради Постолюк Леся Анатоліївна    

(доповідає Постолюк Л.А.) 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

 

                                                                                                                    ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. 

Про затвердження Конкурсної комісії з підготовки та проведення в2018 році конкурсу 

міні грантів проектів місцевого розвитку «Майбутнє громади в наших руках».  

Доповідає секретар міської ради Постолюк Леся Анатоліївна    

(доповідає Постолюк Л.А.) 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

 

 

 

                                                                                                                    ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. 

Про затвердження рішення виконкому міської ради від 12 квітня 2018 року «Про 

надання одноразової матеріальної щорічної допомоги Почесному громадянину міста Мала 

Виска Довганю Анатолію Петровичу» 

Доповідає секретар міської ради Постолюк Леся Анатоліївна    

(доповідає Постолюк Л.А.) 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

 

                                                                                                                    ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. 

Про внесення змін до структури та чисельності при виконавчих органів 

Маловисківської міської ради  

Доповідає секретар міської ради Постолюк Леся Анатоліївна    

(доповідає Постолюк Л.А.) 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 



Прошу   проголосувати :      

ЗА-13 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-3 

 

Гульдас Ю.Л.: Рішення не приймається.  

Продовжуємо роботу сесії . Земельні питання. Доповідає начальник відділу земельних 

відносин Цибульський Ігор Анатолійович. 

Перед розглядом повідомляю, що надійшла заява від депутата Артишка Валерія 

Володимировича про конфлікт інтересів під час розгляду питання про затвердження  

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за моєю заявою, та заявами 

близьких осіб – Матко Д. В. та Артишко В. О.  Отже, розпочинаємо розгляд земельних 

питань: 

 

Цибульський І.А.: Про  вилучення   земельних ділянок  

 

Гульдас Ю.Л.: Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

                                                                                                                    ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Цибульський І.А.: Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок  в натурі (на місцевості) для 

передачі їх у власність громадянам міської ради 

 

Гульдас Ю.Л.: Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

 

                                                                                                                    ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Цибульський І.А.: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянам міської ради 

 

Гульдас Ю.Л.: Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

 

                                                                                                                    ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Цибульський І.А.: Про розгляд заяви Прилуцького М.О. 

 

Гульдас Ю.Л.: Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Депутат Стець В.В.: Шановні депутати, звертаю Вашу увагу на те, що Прилуцький 

М.О. – учасник бойових дій, і на нього поширюються  пільги для учасників бойових дій.  



Депутат Разілевич Р.А.: Звертаюся до депутатів ретельно вивчити дане питання, щоб 

не допустити порушення прав учасників бойових дій. 

Ніколенко М.В.: Земельна ділянка, щодо якої на даний час приймається рішення, 

рішення було прийнято в 2017 році. Чому до сьогодні Прилуцький М.О., як учасник 

бойових дій і як мешканець громади не подавав заяви до міської ради для прийняття 

рішення про до виділення 5 соток щоб забезпечити під’їзд? 

Гульдас Ю.Л.: Шановні депутати, як головуючий, вважаю, що дане питання потребує 

додаткового вивчення. В зв’язку  з цим оголошую перерву. Пленарне засідання буде 

продовжено 4 травня ц.р. о 10.00. Дякую за роботу.  

До побачення. 

 

 

 

Міський голова                                                                                         Ю.Л.ГУЛЬДАС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


