
    
У К Р А Ї Н А 

Маловисківська міська рада 
Маловисківського району  Кіровоградської області 

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

ПРОТОКОЛ  

ТРИДЦЯТЬ СЬОМОЇ СЕСІЇ  МАЛОВИСКІВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ  

сьомого скликання, ІІ засідання 

від 4 травня  2018 року    

Початок засідання:10.00.    

 

Після перерви засідання тридцять сьомої чергової сесії міської відкриває та 

проводить Маловисківський міський голова Гульдас Юрій Леонідович. 

Протокол засідання сесії веде начальник  загального відділу виконавчого комітету  

Маловисківської міської ради Берегуленко Тамара Михайлівна. 

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

пленарне засідання тридцять сьомої  чергової ради з обраних 26 депутатів  з’явилося 14  

депутатів. Відсутні 12 депутатів. Кворум є. Продовжуємо роботу. 

В зв’язку з виробничою необхідністю є потреба у внесенні до затвердженого 

порядку денного таких питань: 

Про звіт про виконання міського бюджету за 1квартал 2018року 

Про внесення змін до рішення від 21 грудня  2017 року № 802 «Про міський 

бюджет  на 2018 рік». 

Також з попереднього  пленарного засідання  у нас залишилися нерозглянутими: 

частина земельних питань; 

а також проект рішення  «Про внесення змін до структури та чисельності при 

виконавчих органів Маловисківської міської ради», яким передбачено введення до штату 

виконкому міської ради однієї штатної одиниці – спеціаліста по зв’язках з громадськістю, 

не прийнятий на попередньому пленарному засіданні, так як не отримав необхідної 

кількості голосів для прийняття голосів. 

Тому вношу пропозицію розглянути даний проект рішення повторно та 

проголосувати  за такий  порядок денний ІІ засідання  тридцять сьомої сесії 

Маловисківської міської ради сьомого скликання: 

1. Про звіт про виконання міського бюджету за 1квартал 2018року. 

2. Про внесення змін до рішення від 21 грудня  2017 року № 802 «Про міський 

бюджет  на 2018 рік». 

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

Маловисківської міської ради  

4. Земельні питання.  

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

ради (поіменне голосування).  

ЗА-15 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                   УТРИМАЛИСЬ-  0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення  приймається. Працюємо згідно регламенту, затвердженого 

на попередньому засіданні сесії. Шановні колеги! Переходимо до розгляду питань 

порядку денного ІІ засідання 37-ї сесії: 

(до роботи сесії  приєднується депутат Разілевич Р.А., на сесії присутні 15 депутатів). 

 

Гульдас Ю.Л.: Про звіт про виконання міського бюджету за 1квартал 2018року. 



Доповідає завідувач сектору фінансів відділу економіки та бухгалтерського обліку 

виконкому міської ради Похила Лариса Василіана   

(доповідає Похила Л.В.) 

 

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

Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-16 

ПРОТИ-0 

УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається  

Про внесення змін до рішення від 21 грудня  2017 року № 802 «Про міський 

бюджет  на 2018 рік». 

Доповідає завідувач сектору фінансів відділу економіки та бухгалтерського обліку 

виконкому міської ради Похила Лариса Василіана   

(доповідає Похила Л.В.) 

 

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

Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-16 

ПРОТИ-0 

УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.:Рішення приймається.  

Про внесення змін до структури та чисельності при виконавчих органів 

Маловисківської міської ради  

Доповідає секретар міської ради Постолюк Леся Анатоліївна    

(доповідає Постолюк Л.А.) 

 

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

Прошу   проголосувати :      

 

ЗА-16 

ПРОТИ-0 

УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.:Рішення приймається.  

 

Земельні питання. Доповідає начальник відділу земельних відносин Цибульський Ігор 

Анатолійович. 

 

Цибульський І.А.: Про надання у власність земельної ділянки гр.Фокші Григорію 

Петровичу за адресою: вул. Мічуріна, 9, с. Паліївка Маловисківського району 

Кіровоградської області 

 

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

Прошу   проголосувати :      

ЗА-16 

ПРОТИ-0 

УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається.  

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

встановлення меж земельної ділянки в натурі для передачі в користування на умовах 

оренди гр. В.М. Батій  в м. Мала Виска по вул. Центральна, 16 

 



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

Прошу   проголосувати :      

 

ЗА-16 

ПРОТИ-0 

УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається.  

 

Цибульський І.А.: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Шпак В.І. 

за адресою: вул. Проліскова, 3, м. Мала Виска Кіровоградської області 

 

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

Прошу   проголосувати :      

 

ЗА-16 

ПРОТИ-0 

УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається.  

 

Цибульський І.А.: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Нетребі 

В.Г., Скотарьовій О.Л. за адресою: вул. Матусівська, 57, м. Мала Виска, Маловисківського 

району, Кіровоградської області 

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

Прошу   проголосувати :      

 

ЗА-16 

ПРОТИ-0 

УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається.  

 

Цибульський І.А.: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Губоніній 

Л.Г. за адресою: вул. Велігіна, 103, м. Мала Виска Кіровоградської області 

 

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

Прошу   проголосувати :      

 

ЗА-16 

ПРОТИ-0 

УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.:Рішення приймається.  

 

Цибульський І.А.: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

Макарицькій К.І. за адресою: вул. Центральна, 66 с. Первомайське Маловисківського 

району 

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

Прошу   проголосувати :      

 

 



ЗА-16 

ПРОТИ-0 

УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.:Рішення приймається.  

 

Цибульський І.А.: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Захарову 

О.А. за адресою: пров. Тихий, 7, м. Мала Виска Кіровоградської області 

 

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

Прошу   проголосувати :      

 

ЗА-16 

ПРОТИ-0 

УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.:Рішення приймається.  

 

Цибульський І.А.: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Хоменку 

В.В. за адресою: пров. Тихий, 4, м. Мала Виска Кіровоградської області 

 

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

Прошу   проголосувати :      

 

ЗА-16 

ПРОТИ-0 

УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.:Рішення приймається.  

 

Цибульський І.А.: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Груші М.О. 

за адресою: пров. Квітковий, 48 м. Мала Виска Маловисківського району 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Крутофал В.І. за 

адресою: вул. Шкільна, 26а, м. Мала Виска Кіровоградської області 

 

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

Прошу   проголосувати :      

 

ЗА-16 

ПРОТИ-0 

УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.:Рішення приймається.  

 

Цибульський І.А.: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Сорокі 

О.О. за адресою: вул. Кудрівська, 27, м. Мала Виска Кіровоградської області  

 

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

Прошу   проголосувати :      

 

ЗА-16 



ПРОТИ-0 

УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається.  

 

Цибульський І.А.: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Болілому М.П. для ведення особистого селянського господарства 

за адресою: с. Олександрівка, Маловисківського району 

 

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

Прошу   проголосувати :      

 

ЗА-16 

ПРОТИ-0 

УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається.  

 

Цибульський І.А.: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Цимбалюку О.С. за адресою: вул. Польова, 63 с. Краснопілка 

Маловисківського району Кіровоградської області 

 

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

Прошу   проголосувати :      

 

ЗА-16 

ПРОТИ-0 

УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.:Рішення приймається.  

 

Цибульський І.А.: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Дробахі І.П. за адресою: вул. Чехова,20,м. Мала 

Виска,Маловисківського району Кіровоградської області  

 

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

Прошу   проголосувати :      

ЗА-16 

ПРОТИ-0 

УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.:Рішення приймається.  

 

Цибульський І.А.: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Тригорло С.П. за адресою: вул. Перемоги, 32 с. Олександрівка 

Маловисківського району Кіровоградської області 

 

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

Прошу   проголосувати :      

 

ЗА-16 

ПРОТИ-0 

УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.:Рішення приймається.  

 



Цибульський І.А.: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Тригорло С.В. за адресою: вул. Верхня, 15 с. Тарасівка 

Маловисківського району Кіровоградської області  

 

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

Прошу   проголосувати :      

ЗА-16 

ПРОТИ-0 

УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.:Рішення приймається.  

 

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

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки  в натурі (на місцевості) для 

передачі її в користування на умовах оренди гр. Сорокіну В.В. за адресою: вул. 

Кондратюка, 26б  

 

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

Прошу   проголосувати :      

 

ЗА-16 

ПРОТИ-0 

УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.:Рішення приймається.  

 

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

відведення земельної ділянки в користування на умовах оренди гр. Стрижакову А.О. за 

адресою: вул. Шевченка, 62-К, 62-3 м. Мала Виска, Кіровоградської області 

 

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

Прошу   проголосувати :      

 

. 

 

ЗА-16 

ПРОТИ-0 

УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.:Рішення приймається.  

 

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

 

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

Прошу   проголосувати :     

Прилуцький М.М.: Участі у прийнятті рішення приймати не буду, бо маю конфлікт 

інтересів 

ЗА-0 

ПРОТИ-0 

УТРИМАЛИСЬ-15 

                                                                                                 Не голосував -1 Прилуцький М.М. 

 

Гульдас Ю.Л.:Рішення не приймається. Шановні  депутати! Порядок денний 

тридцять сьомої  сесії вичерпано.  Хто ще  бажає виступити?  



Оголошення щодо проведення заходів з нагоди Дня  пам’яті  та примирення  та  73-ї 

річниці  перемоги над  нацизмом  у  Другій світовій  війні 8 та 9 травня . Автопробіг – 

запрошую до участі 

9 травня – заходи  Урочиста хода, концерт у міському парку, урочиста хода та святковий 

концерт у вечірній час – запрошую до участі. 

В рамках компоненту Програми ДОБРЕ – тренінг з питань антикорупційного 

законодавства – 7 травня о 10.00. , місце проведення – сесійна зала  – запрошую усіх, хто 

виявить  інтерес, до участі  у цьому  заході. Дякую усім за роботу.  

Отже, 37 – у  сесію міської ради сьомого скликання оголошую ЗАКРИТОЮ.  

 

(Звучить Державний Гімн України) 

 

 

 

Міський голова                                                                             Ю.Л.ГУЛЬДАС 


