
 
У К Р А Ї Н А 

Маловисківська міська рада 

Маловисківського району Кіровоградської області 

26200,  м. Мала  Виска, вул. Спортивна, 6.  Тел./факс (05258) 5-14-54 

ПРОТОКОЛ  

ДЕСЯТОЇ  СЕСІЇ  МАЛОВИСКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  

сьомого скликання 

від 12 липня 2016 року    

Початок засідання:10.00.    

 

Засідання десятої сесії міської ради відкриває та проводить голова Маловисківської 

міської ради Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади Гульдас Юрій 

Леонідович. 

Протокол засідання сесії веде спеціаліст – діловод Маловисківської міської ради 

Берегуленко Тамара Михайлівна. 

 

Гульдас Ю.Л.: Шановні депутати та запрошені! На пленарне засідання десятої чергової 

сесії міської ради з обраних 26 депутатів з’явилося 22 депутата. Відсутні 4 депутата.        

Які будуть пропозиції  щодо початку  роботи сесії ? (в н о с я т ь с я    п р о п о з и ц і ї 

про початок  сесійного засідання) 

         Надійшла пропозиція розпочати роботу пленарного засідання десятої сесії.  Прошу 

проголосувати : 

                                                                                                      ЗА-23 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Десяту сесію Маловисківської міської ради сьомого скликання оголошую ВІДКРИТОЮ .  

(Звучить гімн України) 

 

На пленарне засідання десятої сесії міської ради запрошені: 

заступники міського голови  

керівники структурних підрозділів міської ради 

сільські старости 

керівники комунальних підприємств, підпорядкованих міській раді. 

 Отже, на порядок денний десятої  сесії Маловисківської міської ради сьомого  скликання 

виносяться питання: 

1. Про затвердження проектної заявки «Впровадження енергозберігаючих технологій 

(заміна віконних дерев'яних блоків на металопластикові) будівлі  ДЮЦу «Вись»,  

м.Мала Виска, вул. Центральна, 107» 

2. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2015 року № 25 «Про міський 

бюджет на 2015 рік» 

3. Про внесення змін до рішення міської ради від 14.07.2015 року «Про встановлення 

транспортного податку» 

4. Про встановлення ставки транспортного  податку на 2017 рік 

5. Про внесення змін до рішення  сесії   міської ради     від   14  липня   2015  року      

№  933 «Про   встановлення  податку  на    нерухоме  майно,    відмінне   від   

земельної   ділянки, на 2016 рік по Маловисківській міській раді» 



6. Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 

2017 рік по Маловисківській міській раді 

7. Про встановлення ставки акцизного податку з реалізованих суб’єктами 

господарювання  роздрібної торгівлі підакцизних товарів на 2017 рік   

8. Про   затвердження   ставок     єдиного податку   для   першої   та другої групи 

фізичних осіб-підприємців на 2017 рік 

9. Про  затвердження розміру орендної плати за землю в % від нормативної  грошової 

оцінки землі  на 2017 рік 

10. Про затвердження ставок земельного податку по Маловисківській  міській раді 

(Маловисківськійоб’єднаній територіальній громаді) на 2017 рік 

11. Про створення Маловисківського освітнього округу 

12. Про внесення змін до рішення міської ради від 15.01.2016 року №64 “Про 

затвердження переліку платних соціальних послуг, порядок та умови їх надання 

відділом надання соціальних послуг населенню виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради ” 

13. Про затвердження Положення про порядок зняття  житлових будинків з балансу 

житлового фонду комунальної власності Маловисківської міської ради   та 

передачу їх з комунальної власності у власність власникам квартир 

14. Про передачу з балансу КП «Мала Виска ЖЕД» Маловисківської  міської ради 

житлового будинку № 64А по вул. Центральна (Жовтнева) в м. Мала Виска для 

самостійного управління у власність об’єднання співвласників багатоквартирного 

будинку «Затишок 64А» 

15. Про передачу з балансу КП «Мала Виска ЖЕД» Маловисківської  міської ради 

житлового будинку № 1 по вул. Шевченка в м. Мала Виска для самостійного 

управління у власність об’єднання співвласників багатоквартирного будинку 

«Мрія-1  Вись» 

16. Про передачу з балансу КП «Мала Виска ЖЕД» Маловисківської  міської ради 

житлового будинку № 3 по вул. Шевченка в м. Мала Виска для самостійного 

управління у власність об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Наш 

Дім-3 Вись» 

17. Про затвердження міської Програми передачі гуртожитків м. Мала Виска у 

власність територіальної громади на 2016 - 2018 роки 

18. Про створення комісії з проведення інвентаризації гуртожитків, які знаходяться на 

території Маловисківської міської ОТГ 

19. Про затвердження Положення та складу постійної  комісії Маловисківської  міської 

ради із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків 

20. Про затвердження Положення про виконком  

21. Про затвердження програми «Призовник 2016 - 2020» 

22. Про затвердження міської Програми забезпечення житлом дітей – сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа 

23. Про затвердження Програми  цивільного захисту Маловисківської міської 

об’єднаної  територіальної громади на 2016-2020 роки 

24. Про затвердження Програми забезпечення житлом учасників антитерористичної 

операції 

25. Про надання матеріальної допомоги громадянці  міської ради 

26. Про перейменування вулиць на території Маловисківської міської ради 

Земельні питання:  

27. Про  вилучення   земельних ділянок  

28. Про надання згоди на розроблення проекту землеустрою  щодо  відведення 

земельної ділянки у власність  громадянам міської ради 



29. Про надання згоди на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельних ділянок  в натурі (на місцевості) для передачі їх у 

власність громадянам міської ради 

30. Про  затвердження  проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у 

власність гр.Подоляну Віктору Васильовичу вул. Валуївська,14  с.Первомайське  

Маловисківського району 

31. Про  затвердження  проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у 

власність гр.Діденку Петру Григоровичу вул. Верхня,14  с.Тарасівка  

Маловисківського району 

32. Про надання згоди гр. Колєсніковій Т.М. на розроблення проекту землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки в оренду для будівництва та обслуговування 

магазину промислових товарів в м. Мала Виска, вул. Жовтнева, 128  

33. Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо відведення земельної ділянки  у 

власність гр.Михиденко Терезі Іванівні вул. Валуївська,8-в  с.Первомайське 

Маловисківського району 

34. Про надання згоди гр. Грозан В.А. на розроблення проекту землеустрою  щодо 

відведення земельної ділянки в оренду для будівництва та розміщення гаража для 

легкового автомобіля в м. Мала Виска, вул. Жовтнева,66д   

35. Про надання згоди гр. Малахатько А.В. на розроблення проекту землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки в оренду для будівництва та розміщення гаража 

для легкового автомобіля в м. Мала Виска, вул. Жовтнева,66г   

36. Про надання згоди гр. Капустері О.В. на розроблення проекту землеустрою  щодо 

відведення земельної ділянки в оренду для будівництва та розміщення гаража для 

легкового автомобіля в м. Мала Виска, вул. Жовтнева,59 

37. Про надання у власність шляхом викупу земельної ділянки гр. Терновій О.В.в 

м.Мала Виска по вул. Горького ,30а    

38. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Державній інспекції 

сільського господарства в Кіровоградській області для розміщення та 

обслуговування адміністративного приміщення  та господарських будівель та 

споруд  м. Мала Виска вул.Леніна, 2-А 

39. Про розірвання договору оренди земельної ділянки з ТОВ «МАКРЕАЛГРУПП» в 

м. Мала Виска, вул. Залізнична,10   

40. Про надання згоди ТОВ «Вугільна компанія ценр» на розроблення технічної 

документації  щодо відведення земельної ділянки в оренду для  розміщення 

паливного складу в м. Мала Виска, вул. Залізнична,10   

41. Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо відведення земельних ділянок  у 

власність гр.Матковскій Марині Володимирівні 2 пров. Ватутіна,12  м.Мала Виска  

Маловисківського району 

42. Про  затвердження  проекту  землеустрою щодо відведення земельних ділянок  у 

власність гр.Гонитель Лесі Анатоліївні вул. Першотравнева,6  с.Краснопілка  

Маловисківського району 

43. Про  затвердження  проекту  землеустрою щодо відведення земельних ділянок  у 

власність гр.Потаповій Нататалії Вікторівні вул. Західна,8  с.Краснопілка 

Маловисківського району 

44. Про  затвердження  проекту  землеустрою щодо відведення земельних ділянок  у 

власність гр.Потаповій Галині Володимирівні вул. Західна,6  с.Краснопілка 

Маловисківського району 

45. Про  затвердження  проекту  землеустрою щодо відведення земельних ділянок  у 

власність гр.Потапову Анатолію Анатолійовичу вул. Першотравнева,2  

с.Краснопілка Маловисківського району 



46. Про  надання згоди на розроблення  технічної    документації   із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) що 

знаходиться у власності гр. Індутної Тетяни Іванівни вул. Шевченка,1б  в  м. Мала 

Виска  

47. Про надання згоди ПАТ «Кіровоградобленерго» на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для  встановлення  

трансформаторної підстанції № 6 (КТП № 6) в м. Мала Виска на перехресті вулиць 

Транспортна та вул. Европейська(вул.40 років Жовтня) 

48. Про надання згоди ПАТ «Кіровоградобленерго» на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для  встановлення  

трансформаторної підстанції № 224 (КТП № 224) в м. Мала Виска на пров.1 

Професійний (пров.1 Ватутіна 

49. Про надання згоди ПАТ «Кіровоградобленерго» на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для  встановлення  

трансформаторної підстанції № 224 (КТП № 37) в м. Мала Виска на пров.Річний 

50. Про  погодження надання пропозицій щодо виділення земельної ділянки у 

власність із земель державної власності  

51. Про  розгляд листи відділу Держгеокадастру у Маловисківському районі 

52. Про надання дозволу на розробку детального плану території житлового кварталу 

вул. Європейська (до перейменування – вул.40 років Жовтня) та вул. Мічуріна в м. 

Мала Виска 

53. Про надання згоди на розроблення проекту землеустрою  щодо  відведення 

земельної ділянки у власність юридичній особі ОСББ «Злагода 7а» м.Мала Виска 

вул. Шевченка,7а 

54. Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо відведення земельної ділянки 

шляхом  зміни цільового призначення у власність гр.Потаповій Наталії Вікторівні  

вул. Першотравнева,2/5  м.Мала Виска  

Інших пропозицій щодо порядку денного немає?  

Прошу проголосувати за такий порядок денний засідання 10-ї сесії міської  ради.  

 ЗА-23 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                          УТРИМАЛИСЬ-0   

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ приймається. Шановні колеги! Нам необхідно затвердити 

РЕГЛАМЕНТ І ПОРЯДОК РОБОТИ десятої сесії. 

На ваш розгляд пропонується наступний регламент і порядок роботи  сесії 

-для інформації з питань порядку денного  – до 10 хв.;  

         -для виступів та звернень до 10 хвилин, довідок та оголошень – до 3   хвилин в кінці 

роботи сесії.  

Роботу десятої  сесії Маловисківської міської ради закінчити сьогодні, без перерви.  Інші 

пропозиції є? 

Немає. 

         Прошу проголосувати за запропонований регламент і порядок  роботи сесії. Прошу 

підняти  руку: 

                                                                                                ЗА-23 

                                                                                       ПРОТИ-0 

                                                                         УТРИМАЛИСЬ-0 

Приймається.                                                      

 

Шановні колеги!  Переходимо до розгляду питань порядку денного: 



1. Про затвердження проектної заявки «Впровадження енергозберігаючих технологій 

(заміна віконних дерев'яних блоків на металопластикові) будівлі  ДЮЦу «Вись»,  

м.Мала Виска, вул. Центральна, 107»  

доповідає секретар міської ради Постолюк Леся Анатоліївна 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-23 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

2. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2015 року № 25 «Про міський 

бюджет на 2015 рік» 

Доповідає заступник начальника фінансово-економічного відділу Похила Лариса 

Василівна 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-23 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

3. Про внесення змін до рішення міської ради від 14.07.2015 року «Про встановлення 

транспортного податку» 

Доповідає заступник начальника фінансово-економічного відділу Похила Лариса 

Василівна 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-23 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

4. Про встановлення ставки транспортного  податку на 2017 рік 

Доповідає заступник начальника фінансово-економічного відділу Похила Лариса 

Василівна 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-23 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

5. Про внесення змін до рішення  сесії   міської ради     від   14  липня   2015  року      №  

933 «Про   встановлення  податку  на    нерухоме  майно,    відмінне   від   земельної   

ділянки, на 2016 рік по Маловисківській міській раді» 

Доповідає заступник начальника фінансово-економічного відділу Похила Лариса 

Василівна 



 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-23 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

Пленарне засідання залишили депутати Ніколенко М.В., Ніколенко О.В., Таран Л.В., 

Бровченко О.Д., Васильченко В.М., Селянко В.П. Продовжуємо роботу сесії. 

 

 

6. Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 

2017 рік по Маловисківській міській раді 

Доповідає заступник начальника фінансово-економічного відділу Похила Лариса 

Василівна 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-14 

                                                                                        ПРОТИ-1 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-2 

Рішення приймається. 

 

7. Про встановлення ставки акцизного податку з реалізованих суб’єктами 

господарювання  роздрібної торгівлі підакцизних товарів на 2017 рік 

Доповідає заступник начальника фінансово-економічного відділу Похила Лариса 

Василівна  

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-15 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-2 

 

Рішення приймається. Покинув засідання депутат Плахута О.В.Продовжуємо роботу. 

 

8. Про   затвердження   ставок     єдиного податку   для   першої   та другої групи 

фізичних осіб-підприємців на 2017 рік 

Доповідає заступник начальника фінансово-економічного відділу Похила Лариса 

Василівна 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-16 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

9. Про  затвердження розміру орендної плати за землю в % від нормативної  грошової 

оцінки землі  на 2017 рік 

Доповідає інспектор земельного відділу Цибульський Ігор Анатолійович 

 



Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-15 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-1 

Рішення приймається. 

 

10. Про затвердження ставок земельного податку по Маловисківській  міській раді 

(Маловисківськійоб’єднаній територіальній громаді) на 2017 рік 

Доповідає інспектор земельного відділу Цибульський Ігор Анатолійович 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-15 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-1 

Рішення приймається. 

 

11. Про створення Маловисківського освітнього округу 

 

Доповідає завідувач  міським методичним кабінетом відділу освіти, молоді та спорту 

виконкому міської ради Мельчуцький В’ячеслав Григорович. 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-16 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

12. Про внесення змін до рішення міської ради від 15.01.2016 року №64 “Про 

затвердження переліку платних соціальних послуг, порядок та умови їх надання 

відділом надання соціальних послуг населенню виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради ” 

Доповідає начальник відділу по наданню соціальних послуг населенню виконавчого 

комітету Маловисківської міської ради Хмара Іван Іванович. 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-16 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

13. Про затвердження Положення про порядок зняття  житлових будинків з балансу 

житлового фонду комунальної власності Маловисківської міської ради   та передачу 

їх з комунальної власності у власність власникам квартир 

Доповідає завідувач сектором  містобудування та архітектури Пісний Сергій 

Анатолійович 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       



                                                                                                  

ЗА-16 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

14. Про передачу з балансу КП «Мала Виска ЖЕД» Маловисківської  міської ради 

житлового будинку № 64А по вул. Центральна (Жовтнева) в м. Мала Виска для 

самостійного управління у власність об’єднання співвласників багатоквартирного 

будинку «Затишок 64А». 

Доповідає завідувач сектором  містобудування та архітектури Пісний Сергій 

Анатолійович 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-16 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Рішення приймається. 

 

15. Про передачу з балансу КП «Мала Виска ЖЕД» Маловисківської  міської ради 

житлового будинку № 1 по вул. Шевченка в м. Мала Виска для самостійного 

управління у власність об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Мрія-1  

Вись». 

Доповідає завідувач сектором  містобудування та архітектури Пісний Сергій 

Анатолійович 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-16 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Рішення приймається. 

 

16. Про передачу з балансу КП «Мала Виска ЖЕД» Маловисківської  міської ради 

житлового будинку № 3 по вул. Шевченка в м. Мала Виска для самостійного 

управління у власність об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Наш 

Дім-3 Вись» 

Доповідає завідувач сектором  містобудування та архітектури Пісний Сергій 

Анатолійович 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-16 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Рішення приймається. 

 



17. Про затвердження міської Програми передачі гуртожитків м. Мала Виска у власність 

територіальної громади на 2016 - 2018 роки 

Доповідає завідувач сектором  містобудування та архітектури Пісний Сергій 

Анатолійович 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-16 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Рішення приймається. 

 

18. Про створення комісії з проведення інвентаризації гуртожитків, які знаходяться на 

території Маловисківської міської ОТГ. 

Доповідає завідувач сектором  містобудування та архітектури Пісний Сергій 

Анатолійович 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-16 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Рішення приймається. 

 

19. Про затвердження Положення та складу постійної  комісії Маловисківської  міської 

ради із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків 

Доповідає завідувач сектором  містобудування та архітектури Пісний Сергій 

Анатолійович 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-16 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Рішення приймається. 

 

20. Про затвердження Положення про виконком 

Доповідає начальник загального відділу Берегуленко Тамара Михайлівна. 

  

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-16 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Рішення приймається. 

 

21. Про затвердження програми «Призовник 2016 - 2020». 

Доповідає начальник загального відділу Берегуленко Тамара Михайлівна. 



 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-16 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Рішення приймається. 

 

22. Про затвердження міської Програми забезпечення житлом дітей – сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа.  

23. Доповідає інспектор з питань захисту прав дітей Захватихата Павло Васильович 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-16 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Рішення приймається. 

 

24. Про затвердження Програми  цивільного захисту Маловисківської міської об’єднаної  

територіальної громади на 2016-2020 роки 

Доповідає інспектор (державний  з питань цивільного захисту та техногенної 

безпеки) Сливенко Віталій Анатолійович. 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-16 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Рішення приймається. 

 

25. Про затвердження Програми забезпечення житлом учасників антитерористичної 

операції 

Доповідає заступник міського голови з питань виконавчих органів ради Жовтило 

Алла Василівна 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-16 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Рішення приймається. 

 

26. Про надання матеріальної допомоги громадянці  міської ради. 

Доповідає секретар міської ради Постолюк Леся Анатоліївна. 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-16 



                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Рішення приймається. 

 

27. Про перейменування вулиць на території Маловисківської міської ради 

Доповідає секретар міської ради Постолюк Леся Анатоліївна. 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-0 

                                                                                        ПРОТИ-15 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-1 

Земельні питання доповідає інспектор земельного відділу міської ради 

Цибульський Ігор Анатолійович.  

Перед розглядом земельних питань повідомляю, що на сесію міської ради надійшла 

заява про конфлікт інтересів Ніколаєвої Ольги Миколаївни при розгляді питання 

Ніколаєвої Н.А. 

 

Тож, надається слово доповідачу з земельних питань Цибульському Ігорю 

Анатолійовичу. 

1. Про  вилучення   земельних ділянок  

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-16 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Рішення приймається. 

 

2. Про надання згоди на розроблення проекту землеустрою  щодо  відведення 

земельної ділянки у власність  громадянам міської ради 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-15 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

НЕ ГОЛОСУВАЛО -1 

 

Рішення приймається. 

 

3. Про надання згоди на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельних ділянок  в натурі (на місцевості) для передачі їх у 

власність громадянам міської ради 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-16 

                                                                                        ПРОТИ-0                                                                     

УТРИМАЛИСЬ-0 



Рішення приймається. 

 

4. Про  затвердження  проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у 

власність гр.Подоляну Віктору Васильовичу вул. Валуївська,14  с.Первомайське  

Маловисківського району 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-16 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

 

5. Про  затвердження  проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у 

власність гр.Діденку Петру Григоровичу вул. Верхня,14  с.Тарасівка  

Маловисківського району 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-16 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

6. Про надання згоди гр. Колєсніковій Т.М. на розроблення проекту землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки в оренду для будівництва та обслуговування 

магазину промислових товарів в м. Мала Виска, вул. Жовтнева, 128  

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-15 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-1 

Рішення приймається. 

 

7. Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо відведення земельної ділянки  у 

власність гр.Михиденко Терезі Іванівні вул. Валуївська,8-в  с.Первомайське 

Маловисківського району 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-16 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Рішення приймається. 

 

8. Про надання згоди гр. Грозан В.А. на розроблення проекту землеустрою  щодо 

відведення земельної ділянки в оренду для будівництва та розміщення гаража для 

легкового автомобіля в м. Мала Виска, вул. Жовтнева,66д   

 



Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-16 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Рішення приймається. 

 

9. Про надання згоди гр. Малахатько А.В. на розроблення проекту землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки в оренду для будівництва та розміщення гаража 

для легкового автомобіля в м. Мала Виска, вул. Жовтнева,66г  

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-16 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Рішення приймається. 

 

10. Про надання згоди гр. Капустері О.В. на розроблення проекту землеустрою  щодо 

відведення земельної ділянки в оренду для будівництва та розміщення гаража для 

легкового автомобіля в м. Мала Виска, вул. Жовтнева,59 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-16 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Рішення приймається. 

 

11. Про надання у власність шляхом викупу земельної ділянки гр. Терновій О.В.в 

м.Мала Виска по вул. Горького ,30а    

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-16 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Рішення приймається. 

 

12. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Державній інспекції 

сільського господарства в Кіровоградській області для розміщення та 

обслуговування адміністративного приміщення  та господарських будівель та 

споруд  м. Мала Виска вул.Леніна, 2-А 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-16 



                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Рішення приймається. 

 

13. Про розірвання договору оренди земельної ділянки з ТОВ «МАКРЕАЛГРУПП» в 

м. Мала Виска, вул. Залізнична,10   

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-16 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Рішення приймається. 

 

14. Про надання згоди ТОВ «Вугільна компанія ценр» на розроблення технічної 

документації  щодо відведення земельної ділянки в оренду для  розміщення 

паливного складу в м. Мала Виска, вул. Залізнична,10  

  

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-16 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Рішення приймається. 

 

15. Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо відведення земельних ділянок  у 

власність гр.Матковскій Марині Володимирівні 2 пров. Ватутіна,12  м.Мала Виска  

Маловисківського району 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-16 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Рішення приймається. 

 

16. Про  затвердження  проекту  землеустрою щодо відведення земельних ділянок  у 

власність гр.Гонитель Лесі Анатоліївні вул. Першотравнева,6  с.Краснопілка  

Маловисківського району 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-16 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Рішення приймається. 

 



17. Про  затвердження  проекту  землеустрою щодо відведення земельних ділянок  у 

власність гр.Потаповій Нататалії Вікторівні вул. Західна,8  с.Краснопілка 

Маловисківського району 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-16 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Рішення приймається. 

 

18. Про  затвердження  проекту  землеустрою щодо відведення земельних ділянок  у 

власність гр.Потаповій Галині Володимирівні вул. Західна,6  с.Краснопілка 

Маловисківського району 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-16 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

НЕ ГОЛОСУВАЛО-1 

 

Рішення приймається. 

 

19. Про  затвердження  проекту  землеустрою щодо відведення земельних ділянок  у 

власність гр.Потапову Анатолію Анатолійовичу вул. Першотравнева,2  

с.Краснопілка Маловисківського району 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-16 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Рішення приймається. 

 

20. Про  надання згоди на розроблення  технічної    документації   із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) що 

знаходиться у власності гр. Індутної Тетяни Іванівни вул. Шевченка,1б  в  м. Мала 

Виска  

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-16 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Рішення приймається. 

 

21. Про надання згоди ПАТ «Кіровоградобленерго» на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для  встановлення  



трансформаторної підстанції № 6 (КТП № 6) в м. Мала Виска на перехресті вулиць 

Транспортна та вул. Европейська(вул.40 років Жовтня) 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-16 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Рішення приймається. 

 

22. Про надання згоди ПАТ «Кіровоградобленерго» на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для  встановлення  

трансформаторної підстанції № 224 (КТП № 224) в м. Мала Виска на пров.1 

Професійний (пров.1 Ватутіна) 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-16 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Рішення приймається. 

 

23. Про надання згоди ПАТ «Кіровоградобленерго» на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для  встановлення  

трансформаторної підстанції № 224 (КТП № 37) в м. Мала Виска на пров.Річний 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-16 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Рішення приймається. 

 

24. Про  погодження надання пропозицій щодо виділення земельної ділянки у 

власність із земель державної власності 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-16 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Рішення приймається. 

  

25. Про  розгляд листи відділу Держгеокадастру у Маловисківському районі 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       



                                                                                                 ЗА-3                                                                                        

ПРОТИ-7 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-6 

 

Рішення не прийнято. 

 

26. Про надання дозволу на розробку детального плану території житлового кварталу 

вул. Європейська (до перейменування – вул.40 років Жовтня) та вул. Мічуріна в м. 

Мала Виска 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-16 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                   УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

27. Про надання згоди на розроблення проекту землеустрою  щодо  відведення 

земельної ділянки у власність юридичній особі ОСББ «Злагода 7а» м.Мала Виска 

вул. Шевченка,7а 

 

Цибульський І.А.:  Прошу зняти з порядку денного дане питання в зв’язку з тим, що воно 

потребує доопрацювання.  

 

Гульдас Ю.Л.: Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. Хто за те, щоб зняти 

дане питання з порядку денного. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-16 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

(Продовжує доповідати Цибульський І.А.) 

 

28. Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо відведення земельної ділянки 

шляхом  зміни цільового призначення у власність гр.Потаповій Наталії Вікторівні  

вул. Першотравнева,2/5  м.Мала Виска  

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-16 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Рішення приймається. 

 

Шановні  депутати  ! 

 

Порядок денний десятої  сесії вичерпано. 

 

Депутатські запити. 



До сесії звернулась група депутатів, від їх імені Бровченко О.Д. оголошує 

депутатський запит про ремонт доріг. 

Бровченко О.Д.: прошу надати відповідь коли будуть відремонтовані дороги у м. 

Мала Виска. Які дороги планується відремонтувати протягом цього року. 

Бакалінський О.М.: в цьому році будуть відремонтовані дороги за власні кошти 

міської ради та кошти державної субвенції. Капітальний ремонт доріг за державні кошти 

буде проведено вул. Центральної, Спортивної, Європейської та Шевченка.  

Гульдас Ю.Л. прошу проголосувати за затвердження переліку доріг на території 

Маловисківської міської ради, де буде проведений капітальний ремонт за кошти 

державної субвенції в 2016 році, озвучений першим заступником міського голови 

Бакалінським О.М. 

У кого є  зауваження щодо ведення та порядку роботи сесії?  Немає.  

Отже, десяту сесію міської ради сьомого скликання оголошую ЗАКРИТОЮ. Дякую 

усім за роботу. 

 

(Звучить Державний Гімн України) 

 

 

 

 

  Міський голова             Ю.Л. ГУЛЬДАС 
 


