
 
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  

ДВАНАДЦЯТОЇ  СЕСІЇ  МАЛОВИСКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  

сьомого скликання 

від 30 вересня  2016 року    

Початок засідання:10.00.    

 

Засідання дванадцятої 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 

дванадцятої чергової сесії міської ради з обраних 26 депутатів з’явилося 20 депутатів. 

Відсутні 6 депутатів. 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 ) 

        Надійшла пропозиція розпочати роботу пленарного засідання  дванадцятої сесії.  

Прошу проголосувати : 

                                                                                                      ЗА-21 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Дванадцяту сесію Маловисківської міської ради сьомого скликання оголошую 

відкритою .  

(Звучить Державний Гімн України) 

 

Гульдас Ю.Л.: На пленарне засідання дванадцятої  сесії міської ради запрошені: 

заступники міського голови  

керівники структурних підрозділів міської ради 

в.о. сільських старост 

керівники комунальних підприємств, підпорядкованих міській раді 

члени Ради старійшин 

начальник Маловисківського районного відділу МНС України в Кіровоградській 

області  Потьомкін Олег Анатолійович. 

На порядок денний дванадцятої  сесії Маловисківської міської ради сьомого 

скликання виносяться питання: 

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

міський бюджет на 2016 рік»; 

2. Про передачу з балансу КП «Мала Виска ЖЕД» житлового будинку та об’єктів 

соціальної інфраструктури, що його обслуговують, розташованих за адресою: 

м. Мала Виска, вул. Шевченка, 7, для самостійного управління у власність 

об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Наш Дім Шевченка 7»; 

3. Про внесення доповнень  до рішення міської ради від 12.07. 2016 року №223 

«Про затвердження Програми цивільного захисту на  2016-2020 роки»; 

4. Про затвердження Порядок присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам 

нерухомого майна на території Маловисківської міської ради Маловисківської 

міської об’єднаної територіальної громади; 



5. Про затвердження Положення про квартирний облік при виконавчому комітеті 

Маловисківської міської ради; 

6. Про затвердження Статутів навчально – виховних комплексів міської ради; 

7. Про затвердження розміру плати батьків за навчання в Маловисківській   

дитячій школі мистецтв; 

8. Про внесення змін до структури та чисельності виконавчих органів  

Маловисківської міської ради; 

9. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки 

земель села Паліївка; 

10. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки 

земель села Первомайське; 

11. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки 

земель села Веселе; 

12. Земельні питання; 

13. Про надання допомоги громадянам міської ради; 

14. Інші питання. 

 

Перед початком роботи сесії пропоную ознайомитися з депутатським запитом 

групи депутатів міської ради про встановлення батьківської плати за навчання в 

Маловисківській дитячій школі мистецтв.  

 

(секретар ради Постолюк Л.А. зачитує депутатський запит) 

 

Гульдас Ю.Л.: Отже, шановні депутати, питання по батьківській платі внесено до 

порядку денного 12-ї сесії міської ради. Таким чином депутатський запит з даного 

питання  буде розглянуто під час даного пленарного засідання. Відповідно буде прийнято 

рішення. Інших пропозицій щодо порядку денного немає? Прошу проголосувати за такий 

порядок денний засідання 12-ї сесії міської  ради.  

 ЗА-21 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                          УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Гульдас Ю.Л.: Порядок денний приймається. Шановні колеги! Нам необхідно 

затвердити регламент і порядок роботи дванадцятої  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 дванадцятої 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-21 

                                                                                       ПРОТИ-0 

                                                                         УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Приймається порядок денний. Шановні колеги! До нас долучилося 

ще двоє депутатів – Макарицька Наталія Михайлівна та Нетреба Олександр Миколайович, 

прошу зареєструватися. Таким чином на даний час у залі присутні 22 депутати. 

Переходимо до розгляду питань порядку денного: 

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

бюджет на 2016 рік»; доповідає заступник начальника відділу економіки та 

бухгалтерського обліку міської ради Похила Лариса Василівна 

(доповідає Похила Л.В. ) 

 



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

комісія погодила проект рішення, голова комісії Прилуцький Микола Миколайович 

підтверджує.  Ставлю питання  на голосування . Прошу проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-23 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Рішення приймається. Наступне питання. 

Про передачу з балансу КП «Мала Виска ЖЕД» житлового будинку та об’єктів 

соціальної інфраструктури, що його обслуговують, розташованих за адресою: м. 

Мала Виска, вул. Шевченка, 7, для самостійного управління у власність об’єднанню 

співвласників багатоквартирного будинку «Наш Дім Шевченка 7»; доповідає 

начальник сектору містобудування та архітектури  відділу з питань житлово - 

комунального господарства міської ради Пісний Сергій Анатолійович 

 

(доповідає Пісний С.А.) 

 

Гульдас Ю.Л.: Дане питання напередодні засідання ради було розглянуто та 

погоджено постійною депутатською комісією, голова депутат Бровчннко Олександр 

Дмитрович. Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення.  

Прошу проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-23 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається.  

 

Про внесення доповнень  до рішення міської ради від 12.07.2016 року №223 «Про 

затвердження Програми цивільного захисту на  2016-2020 роки»; доповідає секретар 

міської ради Постолюк Леся Анатоліївна 
(доповідає Постолюк Л.А.) 

 

Гульдас Ю.Л.: Шановні депутати, проект рішення розглядався профільною 

комісією, голова Прилуцький Микола Миколайович, яка погодила його прийняття,  нам 

необхідно прийняти рішення. Прошу голосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-23 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається.  

 

Про затвердження Порядку присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам 

нерухомого майна на території Маловисківської міської ради Маловисківської 

міської об’єднаної територіальної громади; доповідає керуючий справами виконкому 

міської ради Линник Людмила Іванівна 
(доповідає Линник Л.І.) 

 

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

засідання ради питання  розглядалося профільною комісією, голова комісії Ніколенко 

Олександр Васильович, яка погодила проект рішення. Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-23 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 



Про затвердження Положення про квартирний облік при виконавчому 

комітеті Маловисківської міської ради; доповідає керуючий справами виконкому 

міської ради Линник Людмила Іванівна 
(доповідає Линник Л.І.) 

 

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

засідання ради питання  розглядалося профільною комісією, голова комісії Ніколенко 

Олександр Васильович, яка погодила проект рішення. Прошу проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-23 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про затвердження Статутів навчально – виховних комплексів міської ради; 

доповідає начальник відділу освіти, молоді та спорту Шпак Алла Володимирівна 
(доповідає Шпак А.В.) 

 

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

засідання ради питання  розглядалося профільною комісією, голова комісії Артишко 

Валерій Володимирович, яка погодила проект рішення. Прошу проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-23 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Рішення приймається. 

Про затвердження розміру плати батьків за навчання в Маловисківській дитячій 

школі мистецтв; доповідає спеціаліст – економіст міської ради Стець Ірина Олексіївна 
(доповідає Стець І.О.) 

 

Гульдас Ю.Л.: Шановні депутати, проект рішення «Про затвердження розміру 

плати батьків за навчання в Маловисківській дитячій школі мистецтв» розглядався 

профільною депутатською  комісією. У ході роботи над проектом рішення було враховано 

звернення батьків дітей, які навчаються в Маловисківській ДШМ. Депутат міської ради 

Макарицька Наталія Михайлівна підготувала та направила до міської ради пропозиції 

щодо розміру батьківської плати з врахуванням побажань батьківського комітету даного 

закладу. Пропозиції депутата Макарицької Н.М. розглянуто на засіданні профільної 

комісії, голова Прилуцький Микола Миколайович, яка погодила дані пропозиції.  

Бровченко О.Д.: Звертаю увагу, що запропоноване міською радою підвищення 

розміру плати батьків за навчання найбільше стосується дітей з малозабезпечених сімей. 

Тому, пропоную залишити батьківську плату на тому ж рівні, що була. 

Гульдас Ю.Л.: Шановні депутати, з 2011 року батьківська плата не піднімалася, 

хоча в рази зросли інші витрати. Батьківська плата перераховується на спец рахунок 

ДШМ, який є їх бюджетом розвитку. Якщо ми не піднімемо батьківську плату, то заклад 

не отримає можливостей для розвитку закладу.    

Плахута О.В.: Вважаю також недоцільним підняття батьківської плати. 

Гульдас Ю.Л.: Плата за навчання повинна, відповідно до норм чинного 

законодавства, бути економічнообгрунтованою. Її розмір співвідноситься з мінімальною 

заробітною платою. Розмір плати батьків за навчання у державних школах естетичного 

виховання дітей визначається один раз нарік засновником цього закладу, але не вище 

100% неоподаткованого мінімуму доходів громадян на день сплати згідно з постановою 

КМУ №616 від 08.08.1995 року. Тому пропоную підтримати пропозиції депутата 

Макарицької Н.М. та постійної комісії та проголосувати за даний проект рішення. Прошу 

голосувати :  

                                                                                                 ЗА-15 

                                                                                        ПРОТИ-6 



                                                                     УТРИМАЛИСЬ-2 

 

  Рішення приймається. Переходимо до розгляду наступного питання 

Про внесення змін до структури та чисельності виконавчих органів  

Маловисківської міської ради; 

доповідає начальник загального відділу Берегуленко Тамара Михайлівна. 

 

(доповідає Берегуленко Т.М.) 

 

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

комісія погодила проект рішення, голова комісії Прилуцький Микола Миколайович 

підтверджує. . Ставлю питання  на голосування . Прошу проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-20 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-3 

 

Рішення приймається. 

Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель села 

Паліївка; 

доповідає доповідає інспектор земельного відділу міської ради Цибульський Ігор 

Анатолійович. 

 

(доповідає Цибульський І.А.) 

 

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

комісія погодила проект рішення, голова комісії Кирстя Олексій Леонідович підтверджує. 

Вношу питання  на голосування. До роботи ради приєднався депутат Рула Сергій 

Анатолійови. Сергію Анатолійовичу, Ви вже зареєструвалися. Таким чином у залі всього 

присутніх депутатів 23. Прошу проголосувати.                                                                        

                                                                                                 ЗА-18 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-5 

 

Рішення приймається. Наступне питання : 

Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель села 

Первомайське; 

доповідає інспектор земельного відділу міської ради Цибульський Ігор Анатолійович. 

 

(доповідає Цибульський І.А.) 

 

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

погодила проект рішення, голова комісії Кирстя Олексій Леонідович підтверджує. Вношу 

питання на голосування . Прошу проголосувати.                                                                        

                                                                                                 ЗА-17 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-6 

 

Рішення приймається. Наступне питання: 

Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель села 

Веселе; 

доповідає доповідає інспектор земельного відділу міської ради Цибульський Ігор 

Анатолійович. 

 

(доповідає Цибульський І.А.) 

 



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

проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-18 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-5 

Рішення приймається. 

Переходимо до блоку земельних питань. Земельні питання доповідає інспектор 

земельного відділу міської ради Цибульський Ігор Анатолійович. Постійна комісія 

погодила проекти рішень, голова комісії Кирстя Олексій Леонідович, присутній на сесії,  

це підтверджує. 

Перед розглядом земельних питань повідомляю, що на сесію міської ради надійшли заяви 

про конфлікт інтересів Гульдаса Юрія Леонідовича, міського голови, Гульдаса Сергія 

Юрійовича, депутата міської ради, при розгляді питання за заявою Груші Світлани 

Юріївни, яка є їх близькою особою. Також надійшла заява від депутата міської ради 

Ніколаєвої Ольги Миколаївни, яка повідомляє про конфлікт інтересів  при розгляді 

питання Ніколаєвої Наталії Анатоліївни, та від депутата Лисенка Володимира Павловича, 

який повідомляє про конфлікт інтересів при розгляді питання за заявами Собовенко 

Тамари Олександрівни, Чудновського Євгенія Павловича та Лисенка Сергія Павловича. 

Також надійшла заява від депутатів Ніколенка Олександра Васильовича та Ніколенка 

Миколи Васильовича, які повідомили про конфлікт інтересів при розгляді питання Про 

погодження надання пропозицій щодо виділення земельної ділянки у власність із земель 

державної власності . 

 

Розглядаємо питання Про затвердження детального плану території житлового 

кварталу вул.Першотравнева та вул. Велігіна в м.Мала Виска 

 

(доповідає Цибульський І.А.) 

 

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

проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-23 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

Про  вилучення   земельних ділянок  

 

(доповідає Цибульський І.А.) 

 

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

проголосувати :                                                                       

                                                                                                                                                          ЗА-23 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

Про надання згоди на розроблення проекту землеустрою  щодо  відведення земельної 

ділянки у власність  громадянам міської ради 

 

(доповідає Цибульський І.А.) 

 

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

проголосувати :                                                                       

                                                                                                                                                                                                  

ЗА-20 

                                                                                        ПРОТИ-0 



                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

НЕ ГОЛОСУВАЛО -3 

 

Рішення приймається. 

Про надання у власність земельної ділянки гр. Красній Аллі Павлівні за адресою: 

вул.Кутузова, 36  м.Мала Виска  

 

(доповідає Цибульський І.А.) 

 

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

проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-23 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Рішення приймається. 

Про  затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок  в натурі (на місцевості) гр. Германову Василю 

Семеновичу за адресою: вул. Першотравнева, 48 с. Олександрівка Маловисківського 

району 

 

(доповідає Цибульський І.А.) 

 

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

проголосувати :                                                                       

                                                                                                                                                                                              

ЗА-23 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

Про  затвердження   технічної документації   із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) що передається у власність гр. 

Миронченку Петру Григоровичу за адресою: вул. Нижня, 17, с. Тарасівка 

Маловисківського району  

(доповідає Цибульський І.А.) 

 

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

проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-23 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Кочерещенку Олексію Миколайовичу за адресою: вул. Перемоги, 30, с. 

Олександрівка Маловисківського району. 

 

(доповідає Цибульський І.А.) 

 

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

проголосувати. 

                                                                                                 ЗА-23 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 



Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр.Березовській Валентині Михайлівні за адресою: вул. Радянська, 8, 

с.Олександрівка Маловисківського району 

 

(доповідає Цибульський І.А.) 

 

Гульдас Ю.Л.: Шановні депутати, звертаю Вашу увагу, що депутат Рула 

Сергій Анатолійович з поважних причин залишив засідання ради. На даний час у 

залі присутні 22 депутати. Прошу  голосувати :                                                                       

 

                                                                                                 ЗА-22 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Байрамовій Есмірі Гусейн кизи за адресою: вул. Південна, 10, с. 

Олександрівка Маловисківського району 

 

(доповідає Цибульський І.А.) 

 

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

проголосувати :                                                                       

                                                                                                                                                                                                  

ЗА-22 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Рішення приймається. 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Малашенку Богдану Анатолійовичу за адресою: пров. Шкільний, 21, с. 

Краснопілка Маловисківського району 

 

(доповідає Цибульський І.А.) 

 

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

проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-22 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Скрипник Євгенії Василівні за адресою: пров. Шкільний, 19, 

с.Краснопілка Маловисківського району 

 

(доповідає Цибульський І.А.) 

 

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

проголосувати :                                                                       

                                                                                                                                                                                                  

ЗА-22 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 



Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність гр. Чудновському Євгенію Павловичу за адресою: вул. Горького, 24, 

м.Мала Виска Маловисківського району 

 

(доповідає Цибульський І.А.) 

 

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

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-21 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

НЕ ГОЛОСУВАЛО -1 

Рішення приймається. 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Бурченко Тетяні Валеріївні за адресою: вул. Нижня, 14, с.Тарасівка 

Маловисківського району 

 

(доповідає Цибульський І.А.) 

 

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

проголосувати :                                                                       

                                                                                                                                                                                                  

ЗА-22 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Лисенку Сергію Павловичу за адресою: с.Краснопілка, 

Маловисківського району 

 

(доповідає Цибульський І.А.) 

 

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

проголосувати :                                                                       

                                                                                                                                                                                                  

ЗА-21 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

НЕ ГОЛОСУВАЛО -1 

 

Рішення приймається. 

Про надання згоди гр. Шуть Дмитру Олександровичу на розроблення проекту 

землеустрою  щодо відведення земельної ділянки в оренду для будівництва та 

розміщення гаража для легкового автомобіля в м.Мала Виска по вул.Європейська   

 

(доповідає Цибульський І.А.) 

 

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

проголосувати :                                                                       

                                                                                                                                                                                                  

ЗА-22 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Рішення приймається. 



Про надання згоди гр. Герасимовичу Дмитру Миколайовичу на розроблення проекту 

землеустрою  щодо відведення земельної ділянки в оренду для будівництва та 

розміщення гаража для легкового автомобіля в м.Мала Виска по вул.Європейська   

 

(доповідає Цибульський І.А.) 

 

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

проголосувати                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

ЗА-22 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Рішення приймається. 

Про надання згоди гр. Підгорній Мілії Петрівні на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в оренду для ведення городництва в с. 

Олександрівка по вул. Першотравневій   

(доповідає Цибульський І.А.) 

 

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

проголосувати :                                                                       

                                                                                                                                                                                                  

ЗА-22 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Рішення приймається. 

Про надання дозволу на виготовлення  проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки в постійне користування по вул. Шевченко, 64 в м.Мала Виска 

 

(доповідає Цибульський І.А.) 

 

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

проголосувати :                                                                       

                                                                                                                                                                                                  

ЗА-22 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Рішення приймається. 

Про погодження надання пропозицій щодо виділення земельної ділянки у власність 

із земель державної власності  

 

(доповідає Цибульський І.А.) 

 

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

проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-20 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

НЕ ГОЛОСУВАЛО-2 

Рішення приймається. 



Про надання у власність земельної ділянки гр. Гурському Роману Олександровичу 

за адресою: вул.Щорса, 106  м.Мала Виска  

(доповідає Цибульський І.А.) 

 

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

проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-22 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Олексієнко Ларисі 

Ігорівні за адресою: вул. Горького, 19 м.Мала Виска Маловисківського району 

(доповідає Цибульський І.А.) 

 

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

проголосувати :                                                                       

                                                                                                                                                                                                  

ЗА-22 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) що передається у 

власність гр. Ніколаєвій Наталії Анатоліївні за адресою: вул. В.Чабана, 102, с. 

Паліївка Маловисківського району  

(доповідає Цибульський І.А.) 

 

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

проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-21 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

НЕ ГОЛОСУВАЛО-1 

 

Рішення приймається. 

Про погодження надання пропозицій щодо виділення земельних ділянок в оренду із 

земель державної власності (КП «Водоканал») 

(доповідає Цибульський І.А.) 

 

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

проголосувати :                                                                       

                                                                                                                                                                                                  

ЗА-22 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

Блок земельних питань вичерпано. 

Про надання матеріальної допомоги громадянам міської ради. Попередньо питання 

розглянуто профільною постійною комісією депутатів, голова Жигалов Тарас 

Миколайович, та отримано погодження.  Доповідає з даного питання секретар міської 

ради Постолюк Леся Анатоліївна 
(Допровідає Постолюк Л.А.) 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. Прошу проголосувати :                                                                       



                                                                                                 

ЗА-22 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

Про надання матеріальної допомоги громадянам міської ради. 
Доповідає з даного питання секретар міської ради Постолюк Леся Анатоліївна 
 

(Допровідає Постолюк Л.А.) 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. Прошу проголосувати :                                                                       

                                                                                                 

ЗА-22 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

Про надання матеріальної допомоги громадянам міської ради. 
Доповідає з даного питання секретар міської ради Постолюк Леся Анатоліївна 
 

(Допровідає Постолюк Л.А.) 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 

ЗА-22 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

Шановні  депутати! У кого є повідомлення, звернення, зауваження? 

 

Постолюк Л.А.: Шановні депутати. Повідомляю Вам, що 21 вересня було 

поранено у зоні АТО військовослужбовця Малахатька Дмитра Володимировича, 1993 р.н., 

мешканця м.Мала Виска. Звертаюся до усіх небайдужих долучитися до збору допомоги на 

лікування, так як Малахатько Д.В. отримав важке поранення та потребує довготривалого 

лікування. Для тих, хто бажає направити допомогу на лікування є банківські реквізити 

Малахатька Д.В. та його матері Малахатько М., яка на даний час знаходиться біля нього у 

Дніпропетровськогму військовому госпіталі. 

 

Гульдас Ю.Л.: Шановні депутати, звертаюся до Вас з пропозицією надати 

військовослужбовцю Малахатьку Д.В., пораненому у зоні АТО, матеріальну допомогу, що 

передбачено Порядком про надання матеріальної допомоги громадянам, які проживають 

на території міської ради, прийнявши відповідне рішення сесії.  

 

Постолюк Л.А.: На даний час у розпорядженні міської ради відсутній документ з 

закладу охорони здоров’я, тобто лікарні, де  перебуває військовослужбовець Малахатько 

Д.В., про характер  його поранення.  

Гульдас Ю.Л.: Пропоную внести питання про надання допомоги Малахатьку Д.В., 

військовослужбовцю, пораненому в зоні АТО, до порядку денного 12-ї сесії, та оголосити 

перерву в роботі сесії до того дня, коли ми отримаємо з закладу охорони здоров’я, де на 

даний час перебуває поранений маловищанин Малахатько Д.В., відповідну довідку. Після 

отримання документу, який підтверджує право на отримання допомоги гр. Малахатьком 

Д.В., продовжити роботу сесії після перерви та прийняти рішення про надання 

матеріальної  допомоги на лікування. Пропоную проголосувати за дану пропозицію.  

ЗА-22 
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Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. Оголошую перерву. Про продовження сесійного 

засідання Ви будете повідомлені особисто.  

 

 

 

 

Міський голова                                                                                                  Ю.Л.ГУЛЬДАС 

 

 

 

 

 

 
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  

другого засідання  

ДВАНАДЦЯТОЇ  СЕСІЇ  МАЛОВИСКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  

сьомого скликання 

від 18  жовтня  2016 року    

Початок засідання: 9.00.    

Друге планарне засідання дванадцятої сесії проводить міський голова Гульдас ЮЛ.  

Протокол засідання сесії веде спеціаліст – діловод Маловисківської міської ради 

Берегуленко Тамара Михайлівна. 

 

Гульдас Ю.Л.: Доброго дня всім присутнім! Продовжуємо  пленарне засідання 

дванадцятої чергової сесії міської ради, яка розпочала свою роботу до оголошеної перерви 

30 вересня цього року.  

 З обраних 26 депутатів на пленарне засідання з’явилося  20депутатів. Відсутні 6 

депутатів.Продовжуємо роботу 12  сесії . 

На попередньому засіданні ми вирішили розглянути питання про надання 

допомоги громадянину Малахатьку Дмитру Володимировичу, м.Мала Виска, вул. 

Квіткова (Комсомольська),37, на лікування,  як пораненому військовослужбовцю в зоні 

АТО під час роботи дванадцятої сесії сьомого скликання. Було оголошено перерву до того 

дня, коли до міської ради надійдуть документи, які підтверджують отримане поранення 

військовослужбовцем Малахатьком Дмитром. Документи – виписка з історії хвороби з 

обласної клінічної лікарні ім.Мечнікова, м.Дніпропетровськ, відділення нейрохірургії №2, 

отримано. Попе6редньо профільна постійна комісія депутатів міської ради  (голова комісії 

Жигалов Тарас Миколайович) ознайомилася з документами та дали своє погодження 

проекту рішення . Тож  переходимо до розгляду питання безпосередньо : 

Про надання матеріальної допомоги громадянину Малахатьку Дмитру 

Володимировичу, м.Мала Виска, вул. Квіткова (Комсомольська),37, пораненому 

військовослужбовцю в зоні АТО, на лікування; 

доповідає секретар міської ради Постолюк Леся Анатоліївна. 

 

(доповідає Постолюк Л.А.) 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. Прошу проголосувати : 
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Рішення приймається. 

 

Порядок денний дванадцятої  сесії вичерпано. 

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

Отже, дванадцяту сесію міської ради сьомого скликання оголошую закритою. 

Дякую усім за роботу. 

(Звучить Державний Гімн України) 
 

 

Міський голова                                                                                                  Ю.Л.ГУЛЬДАС 


