
 
У К Р А Ї Н А 

Маловисківська міська рада 
Маловисківського району  Кіровоградської області 

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

 

ПРОТОКОЛ  

ДЕВ′ЯТНАДЦЯТОЇ  СЕСІЇ  МАЛОВИСКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  

сьомого скликання 

від  23 лютого  2017 року    

Початок засідання:10.00.    

 

Засідання дев’ятнадцятої сесії міської ради відкриває та проводить голова 

Маловисківської міської ради  Гульдас Юрій Леонідович. 

Протокол засідання сесії веде спеціаліст – діловод Маловисківської міської ради 

Берегуленко Тамара Михайлівна. 

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

пленарне засідання дев’ятнадцятої  чергової сесії міської ради з обраних 26 депутатів  

з’явилося  18 депутатів. Відсутні 8 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  дев’ятнадцятої 

сесії.  Прошу проголосувати (поіменне голосування) : 

 

                                                                                                                    ЗА-19 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Дев’ятнадцяту сесію Маловисківської міської ради сьомого скликання оголошую 

ВІДКРИТОЮ.  (Звучить гімн України) 

На пленарне засідання сімнадцятої сесії міської ради запрошені: 

заступники міського голови  

керівники структурних підрозділів міської ради 

сільські старости 

керівники комунальних підприємств, підпорядкованих міській раді 

члени Ради старійшин 

Отже, на порядок денний дев’ятнадцятої сесії Маловисківської міської ради сьомого 

скликання виносяться  питання: 

1. Про звіт про виконання міського бюджету за  2016 рік 

2. Про підвищення тарифних розрядів педагогічним працівникам 

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

бюджет» 

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

м. Мала Виска, вул. Шевченка 

5. Про надання дозволу на укладання договору оренд приміщення Маловисківської 

ЗШ №3 І-ІІІ ступенів Про надання дозволу на продовження терміну дії договорів 

оренди приміщень Маловисківської ЗШ№ 4 І-ІІІ ступенів, Маловисківської гімназії   

6. Про скасування рішення міської ради від 27 березня 2014 року №701 

7. Про затвердження проектно-кошторисної документації проектної заявки 

«Капітальний ремонт автомобільної дороги Мала Виска – Паліївка» 



8. Про участь у конкурсному відборі проектної заявки «Одностадійний проект  на 

капітальний  ремонт  Маловисківського дошкільного навчального закладу №5 

«Чебурашка» зовнішнє утеплення стін приміщення  та реконструкція  запасних 

виходів (сходів) в м. Мала Виска, Маловисківського  району, Кіровоградської 

області по вул. Шевченка,76» 

9. Про надання матеріальної допомоги громадянам міської ради.  

10. Земельні питання  

Прошу проголосувати за такий порядок денний засідання 19-ї сесії міської  ради 

(поіменне голосування).  

ЗА-19 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                       УТРИМАЛИСЬ-  0 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ приймається. 

Шановні колеги! 

Нам необхідно затвердити РЕГЛАМЕНТ І ПОРЯДОК РОБОТИ дев’ятнадцятої   

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 дев’ятнадцятої  сесії Маловисківської міської ради закінчити сьогодні, без 

перерви.  Інші пропозиції є? Немає. Прошу проголосувати за запропонований регламент і 

порядок роботи сесії. (поіменне голосування)  

 

                                                                                                ЗА-19 

                                                                                       ПРОТИ-0 

                                                                        УТРИМАЛИСЬ-0 

Приймається. Шановні колеги! Переходимо до розгляду питань порядку денного: 

 

Про звіт про виконання міського бюджету за  2016 рік 

Доповідає спеціаліст сектору фінансів відділу економіки та бухгалтерського обліку 

міської ради Стець Ірина Олексіївна 

  

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                               

   ЗА-19 

                                                                                       ПРОТИ-0 

                                                                        УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про підвищення тарифних розрядів педагогічним працівникам 

Доповідає спеціаліст сектору фінансів відділу економіки та бухгалтерського обліку 

міської ради Стець Ірина Олексіївна 

(Доповідає Стець І.О.) 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                    ЗА-16 

                                                                                       ПРОТИ-0 

                                                                        УТРИМАЛИСЬ-1 

Не голосувало -1 

(Таран Л.В.) 

Рішення приймається. 



 

Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2016 року №25 «Про міський 

бюджет» 

Доповідає спеціаліст сектору фінансів відділу економіки та бухгалтерського обліку 

міської ради Стець Ірина Олексіївна 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-15 

                                                                                        ПРОТИ-1 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-3 

Рішення приймається. 

 

 

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

Мала Виска, вул. Шевченка  

Доповідає технік – проектувальник відділу з питань житлово - комунального господарства 

міської ради Барановський Олексій Миколайович 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-19 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається.  

 

(Депутат Прилуцький М.М. залишає засідання сесії, у роботі сесії ради продовжує 

працювати 17 депутатів) . 

 

Про надання дозволу на укладання договору оренди приміщення Маловисківської 

ЗШ №3 І-ІІІ ступенів 

Доповідає секретар ради Постолюк Леся Анатоліївна  

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-18 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                  УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про надання дозволу на продовження терміну дії договорів оренди приміщень 

Маловисківської ЗШ№ 4 І-ІІІ ступенів, Маловисківської гімназії   

Доповідає секретар ради Постолюк Леся Анатоліївна  

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-18 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                  УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 



Про затвердження проектно-кошторисної документації проектної заявки 

«Капітальний ремонт автомобільної дороги Мала Виска – Паліївка» 

 

Доповідає секретар ради Постолюк Леся Анатоліївна  

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-18 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                  УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про участь у конкурсному відборі проектної заявки «Одностадійний   проект  на 

капітальний  ремонт  Маловисківського дошкільного навчального закладу №5 

«Чебурашка» зовнішнє утеплення стін приміщення  та реконструкція  запасних виходів 

(сходів) в м.Мала Виска, Маловисківського  району, Кіровоградської області по вул. 

Шевченка,76» 

Доповідає секретар ради Постолюк Леся Анатоліївна  

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-18 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                  УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Рішення приймається 

 

Про скасування рішення міської ради від 27 березня 2014 року №701 «Про 

затвердження Положення про проведення масових заходів на території 

Маловисківської міської ради» 

Доповідає секретар ради Постолюк Леся Анатоліївна  

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-18 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                  УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

 

Про надання матеріальної допомоги громадянці міської ради. 

Доповідає секретар міської ради Постолюк Леся Анатоліївна 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-18 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                  УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Переходимо до блоку земельних питань. Перед розглядом повідомляю, що до сесії 

міської ради надійшли заяви про конфлікт інтересів від депутатів міської ради Рули 



Сергія Анатолійовича, Гульдаса Сергія Юрійовича та міського голови Гульдаса 

Юрія Леонідовича, так як розглядаються питання заявників, як  є  їх близькими 

особами, в зв’язку з чим вони у голосуванні під час прийняття рішень участі не 

братимуть. 

 

З питань порядку денного доповідає інспектор земельного відділу міської ради 

Цибульський Ігор Анатолійович. 

 

Про вилучення з земельних ділянок  

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-18 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                  УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянам міської ради 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-18 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                  УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

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

власність громадянам міської ради 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-18 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                  УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про надання у власність земельної ділянки гр. Коліснику В.Ю. за адресою: 

вул.Гоголя, 45, м.Мала Виска Маловисківського району Кіровоградської області 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-18 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                  УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про надання у власність земельної ділянки гр. Погрібняк Г.Б. за адресою: 

вул.Велігіна, 131, м. Мала Виска Маловисківського району Кіровоградської області 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 



Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-18 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                  УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Груші С.Ю. за адресою: вул. Першотравнева, 23 с. Олександрівка 

Маловисківського району Кіровоградської області 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-16 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                  УТРИМАЛИСЬ-0 

Не голосувало – 2 

(Гульдас Ю.Л., Гульдас С.Ю.) 

Рішення приймається. 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Бращуку В.Г. за 

адресою: вул. Гагаріна, 16 м. Мала Виска Маловисківського району 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-18 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                  УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою  щодо  відведення 

земельної ділянки в постійне користування юридичній особі ОСББ «Добробут 59» в 

м.Мала Виска по вул. Центральна, 59 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

    ЗА-18 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                  УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про погодження надання пропозицій щодо виділення земельної ділянки у власність 

із земель державної власності 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-0 

                                                                                        ПРОТИ-1 

                                                                  УТРИМАЛИСЬ-17 

Рішення не приймається. 

 



Про надання дозволу на розроблення  проекту землеустрою щодо зміни цільового 

призначення земельної ділянки, яка знаходиться у власності гр. Барнас О.Б. по вул. 

Гоголя, 1 в  м.Мала Виска 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-18 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                  УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про  затвердження   технічної    документації   із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Європейській, 85-К  в  м. Мала 

Виска Кіровоградської області  

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-18 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                  УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Рішення приймається. 

 

Про надання у власність шляхом викупу земельної ділянки гр.Колєсніковій Т.М. в 

м.Мала Виска по вул. Центральна, 128 
 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-18 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                  УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Рішення приймається. 

 

Гульдас Ю.Л.: Шановні  депутати! Порядок денний дев’ятнадцятої   сесії вичерпано. 

У кого є оголошення? Хто бажає виступити?  

 

Жовтило Л.Б.: Про проектну діяльність та участь мешканців громади у тренінгах з 

питань створення кооперативів з виробництва сільськогосподарської продукції. 

 

Постолюк Л.А.: Прошу усіх депутатів залишитися по закінченню сесії для 

проведення роз’яснень з питань електронного декларування. 

 

Гульдас Ю.Л.: Оголошення : У суботу, 25 лютого – у нашій громаді свято Масляної. 

З сільських територій – с.Первомайське, с.Паліївка та с.Олександрівка буде 

організований підвіз мешканців на свято безкоштовно. Запрошуємо усіх на свято. 

Старост та депутатів прошу повідомити дану інформацію жителям громади. 

Дякую усім за роботу. Дев’ятнадцяту сесію міської ради сьомого скликання 

оголошую ЗАКРИТОЮ.  

(Звучить Державний Гімн України) 

 

Міський голова                                                                               Ю.Л.ГУЛЬДАС 


