
  
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  

ДВАДЦЯТЬ ТРЕТЬОЇ СЕСІЇ  МАЛОВИСКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  

сьомого скликання 

від 29 червня 2017 року    

Початок засідання:10.00.    

 

Засідання двадцять третьої сесії міської ради відкриває та проводить голова 

Маловисківської міської ради  Гульдас Юрій Леонідович. 

Протокол засідання сесії веде начальник загального відділу виконавчого комітету  

Маловисківської міської ради Берегуленко Тамара Михайлівна. 

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

пленарне засідання двадцять третьої чергової сесії міської ради з обраних 26 депутатів  

з’явилося 17 депутатів. Відсутні 8 депутатів. Які будуть пропозиції  щодо початку  роботи 

сесії ? (вносяться п р о п о з и ц і ї ) 

Надійшла пропозиція розпочати роботу пленарного засідання  двадцять другої 

сесії.  Прошу проголосувати (поіменне голосування) : 

 
                                                                                                                    ЗА-18 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Гульдас Ю.Л.: Двадцять третю сесію Маловисківської міської ради сьомого скликання 

оголошую ВІДКРИТОЮ.  

(Звучить гімн України) 

 

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

заступники міського голови  

керівники структурних підрозділів міської ради 

сільські старости 

старійшини 

керівники комунальних підприємств, підпорядкованих міській раді. 

Отже, на порядок денний двадцять третьої сесії Маловисківської міської ради сьомого 

скликання виносяться  питання: 

1. Про внесення змін до рішення від 22 грудня  2016 року №450 «Про міський 

бюджет  на 2017 рік»; 

2. Про внесення змін до рішення від 31 травня 2017 року № 593 «Про затвердження 

переліку проектів, які  будуть реалізуватися у 2017 році за   рахунок коштів  

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування  

інфраструктури об’єднаних територіальних громад»; 

3. Про внесення доповнень до розділу 5 Плану соціально – економічного розвитку 

Маловисківської міської ради на 2016 -2017 роки; 

4. Про затвердження ставок земельного податку по Маловисківській  міській раді   на 

2018 рік; 



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

оцінки землі  на 2018 рік;  

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

2018 рік по Маловисківській міській раді. 

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

фізичних осіб-підприємців на 2018 рік; 

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

господарювання  роздрібної торгівлі підакцизних товарів  на 2018 рік;  

9. Про встановлення ставки  транспортного  податку; 

10. Про встановлення вартості тарифу на окремі види ритуальних послуг по території 

Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади; 

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

Маловисківської міської ради; 

12. Про затвердження Порядку призначення на посаду керівників навчальних закладів 

Маловисківської міської ради Кіровоградської області 

13. Земельні питання. 

Також прошу внести до порядку денного питання 

Про об’єкти водного фонду 

Проект рішення розглянутий профільною земельною комісією, отримав 

погодження. Доповідатиме з даного питання керуюча справами виконкому міської ради 

Линник Людмила Іванівна. 

На попередній сесії прийнято рішення на  депутатські  запити  депутата Бровченка 

О.Д. та Плахути О.В. Отже, відповідь на депутатський запит депутата Бровченка О.Д. 

надає  Постолюк Леся Анатоліївна, секретар міської ради;  Відповідь на депутатський 

запит депутата Плахути О.В. доповідатиме Шпак Алла Володимирівна, начальник відділу 

освіти, молоді та спорту. 

А також на сесії присутній депутат Кіровоградської обласної ради Чурпій 

Костянтин Леонідович, головний лікар Маловисківської районної центральної лікарні. Він 

звернувся з проханням виступити на сесії міської ради з питання розвитку закладу 

охорони здоров’я Маловисківської  районної лікарні . 

 

Прошу проголосувати за такий порядок денний засідання 23-ї сесії міської  

ради (поіменне голосування).  

                                                                                                                    ЗА-18 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

 

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

необхідно затвердити РЕГЛАМЕНТ І ПОРЯДОК РОБОТИ двадцять третьої  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 двадцять третьої сесії Маловисківської міської ради закінчити сьогодні, 

без перерви.  Інші пропозиції є? Немає. Прошу проголосувати за запропонований 

регламент і порядок роботи сесії.  (поіменне голосування)  
 

ЗА-18 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

 



Гульдас Ю.Л.: Приймається. Шановні колеги! Слово надається Чурпію Костянтину 

Леонідовичу, депутату обласної ради. 

Чурпій К.Л.: Формування госпітальних округів ставить перед нами завдання 

створити матеріально – технічну базу для того, щоб такий госпітальний округ був 

відкритий у Маловисківській лікарні. Це необхідно зробити  для того, щоб усі медичні 

послуги маловищани мали можливість отримувати насамперед тут, у Малій Висці, а не  в 

іншому населеному пункті. Крім того, занепокоєння викликають хронічні захворювання, 

які зачасту мають складні наслідки, дитячий алкоголізм. 

Для того, щоб Маловисківська районна лікарня могла бути розглянута в 

перспективі як лікарня у госпітальному окрузі необхідно також кадрове забезпечення. Для 

лікарів, які приїдуть на роботу у Маловисківську лікарню, важливо вирішити питання 

окремого житла для лікарів, що є можливим через прийняття відповідних міських та 

районних програм. Оплата з бюджету міської ради інтернатури молодих спеціалістів 

також є стимулом лікаря прийти на роботу до Маловисківської лікарні. Готовий 

обговорювати будь – які пропозиції від міської ради  для сприяння створення 

госпітального округу  з центром у  м. Мала Виска. Дякую за увагу. 

Гульдас Ю.Л.: Дякую, Костянтине Леонідовичу. Переходимо до розгляду питань порядку 

денного.  

 

Про внесення змін до рішення від 22 грудня 2016 року №450 «Про міський бюджет  

на 2017 рік» 

Доповідає завідуюча сектором фінансів відділу економіки та бухгалтерського обліку 

міської ради Похила Лариса Василівна 

(доповідає Похила Л.В.) 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-18 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Рішення приймається. 

 

Про внесення змін до рішення від 31 травня 2017 року № 593 «Про затвердження 

переліку проектів, які  будуть реалізуватися у 2017 році за   рахунок коштів  

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам  на формування  

інфраструктури об’єднаних територіальних громад»; 

Доповідає секретар міської ради Постолюк Леся Анатоліївна  

(доповідає Постолюк Л.А.) 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                                                                                                  

 

ЗА-18 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про внесення доповнень до розділу 5 Плану соціально – економічного розвитку 

Маловисківської міської ради на 2016 -2017 роки; 

Доповідає секретар міської ради Постолюк Леся Анатоліївна  

(доповідає Постолюк Л.А.) 



Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                                                                                

 

ЗА-18 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про затвердження ставок земельного податку по Маловисківській  міській раді на 

2018 рік 

Доповідає начальник відділу земельних відносин Цибульський Ігор Анатолійович 

(доповідає Цибульський І.А.) 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

 

ЗА-14 

                                                                                             ПРОТИ-1 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-3 

Рішення приймається. 

 

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

оцінки землі  на 2018 рік 

Доповідає начальник відділу земельних відносин Цибульський Ігор Анатолійович 

(доповідає Цибульський І.А.) 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                                                                                                             

ЗА-14 

                                                                                             ПРОТИ-1 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-3 

Рішення приймається. 

  

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

2018 рік по Маловисківській міській раді. 

Доповідає спеціаліст – економіст сектору фінансів  відділу фінансів, економіки та 

бухгалтерського обліку виконкому міської ради Стець Ірина Олексіївна  

(доповідає СтецьІ.О) 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу проголосувати :                                                                                                                                                               

ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-1 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-2 

Рішення приймається. 

 

Про   затвердження ставок     єдиного податку   для   першої   та другої групи  

фізичних осіб-підприємців на 2018 рік 

Доповідає спеціаліст – економіст сектору фінансів  відділу фінансів, економіки та 

бухгалтерського обліку виконкому міської ради Стець Ірина Олексіївна  

(доповідає СтецьІ.О) 

 



Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                                                                                                                

ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-3 

Рішення приймається. 

 

Про встановлення ставки акцизного податку з реалізованих суб’єктами 

господарювання  роздрібної торгівлі підакцизних товарів  на 2018 рік 

Доповідає спеціаліст – економіст сектору фінансів відділу фінансів, економіки та 

бухгалтерського обліку виконкому міської ради Стець Ірина Олексіївна  

(доповідає СтецьІ.О) 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                                                                                                                     

ЗА-18 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

  

Про встановлення ставки  транспортного  податку 

Доповідає спеціаліст – економіст сектору фінансів  відділу фінансів, економіки та 

бухгалтерського обліку виконкому міської ради Стець Ірина Олексіївна  

(доповідає Стець І.О) 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                                                                                                                    

ЗА-18 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про встановлення вартості тарифу на окремі види ритуальних послуг по території 

Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади 

Доповідає спеціаліст юрист виконкому міської ради Паріпа Олександра Іванівна  

(Доповідає Паріпа О.І.) 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                               

   ЗА-18 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про внесення змін до структури та чисельності при виконавчих органів 

Маловисківської міської ради 

Доповідає начальник загального відділу виконкому міської ради Берегуленко Тамара 

Михайлівна  

(Доповідає Берегуленко Т.М.) 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 



Прошу   проголосувати :                                                                                                                                                                     

   ЗА-18 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

  

Про затвердження Порядку призначення на посаду керівників навчальних закладів 

Маловисківської міської ради Кіровоградської області 

Доповідає начальник освіти, молоді та спорту виконкому міської ради Шпак Алла 

Володимирівна 

(доповідає Шпак А.В.) 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                                                                                                                     

ЗА-10 

                                                                                             ПРОТИ-3 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-5 

 

Рішення не приймається. Переходимо до блоку земельних питань. Перед розглядом 

повідомляю, що до сесії міської ради надійшла заява депутата Васильченка Володимира 

Миколайовича про конфлікт інтересів під час розгляду питання про надання йому у 

власність земельної ділянки сільськогосподарського призначення в с.Первомайське, по 

вул.Шевченка, 1, та від Разілевича Романа Анатолійовича при розгляді питання щодо 

надання земельної ділянки Разілевичу Анатолію Никифоровичу, який є його близькою 

особою – батьком,  в зв’язку з чим участі у прийнятті рішень вони не прийматимуть, а 

також  до сесії про конфлікт інтересів звернулися Гульдас Юрій Леонідович, міський 

голова,  та депутат Гульдас Сергій Юрійович при розгляді питання за заявою 

Шапошнікова О.М., який є їх близькою особою, в зв’язку з чим участі у голосуванні не 

прийматимуть. 

З питань порядку денного доповідає начальник відділу земельних відносин Цибульський 

Ігор Анатолійович 

(доповідає Цибульський І.А.) 

 

Про  вилучення   земельних ділянок  

 

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. 



(Сесію міської ради залишає депутат міської ради Макарицька Наталія Михайлівна. 

Рада продовжує працювати у складі головуючого та 16 депутатів міської ради.)  

 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянам міської ради  

 

Гульдас Ю.Л.: Шановні депутати,  сьогодні розглядається заява гр.Прокопова Д.С., 

мешканця с.Олесандрівка,  який є учасником АТО. Це дуже гідна людина, яка має право 

отримати земельну ділянку у розмірі 2 га, де побажає за наявності, звичайно,  такої вільної 

ділянки. Але сьогодні мова йде про те, що він претендує на  земельну ділянку розміром 

понад 2 га, яка знаходиться у межах села Олександрівка та використовується під  

пасовище. Тому у даному випадку,коли ми задовольняємо його заяву до міської ради, ми 

залишаємо без можливості утримувати ВРХ мешканців села, багато для яких це є єдиним 

доходом.  Тому пропоную  не надавати саме цю земельну ділянку. Натомість віднайти 

вільну земельну ділянку за межами населеного пункту.  

Депутат Разілевич Р.А.: У сесійній залі присутній гр.. Прокопов Д.С. Прошу надати йому 

слово. 

Гульдас Ю.Л.: Надаємо слово. 

Прокопов Д.С.: Я претендую на цю земельну ділянку у межах населеного пункту. 

А від земельної ділянки 1,3 га в межах села, на отримання якої  я також  писав заяву, я 

відмовляюся. 

Депутат Жигалов Т.М.: Підтримую учасника АТО Прокопова. Д.С. У с.Олександрівка 

живуть мешканці, які мають по кілька гектарів земельні паї, а також до 1 га присадибні 

ділянки разом з городами та садами, і вони ще претендують на громадське пасовище. Це 

неправильно. 

Гульдас Ю.Л. Пропоную проголосувати по кожній заяві, яка була направлена на розгляд 

ради окремо. Ставлю дане питання на голосування.  

Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Отже голосуємо окремо по кожній заяві.  

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянам міської ради (заява Пузирей В.В.) 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянам міської ради (заява Макарицька К.І.) 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 



Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянам міської ради (заява Кравченко Ю.Ю.) 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянам міської ради (заява Гечуха О.В.) 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянам міської ради (заява Прусак І.Ф.) 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянам міської ради (заява Дарвін О.О.) 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянам міської ради (заява Абдулаєва С.І.) 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-0 

                                                                                             ПРОТИ-4 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-13 

Рішення приймається. 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянам міської ради (заява Ліщишина М.М.) 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 



Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-0 

                                                                                             ПРОТИ-9 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-8 

Рішення приймається. 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянам міської ради (заява Ліщишин М.М.) 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-0 

                                                                                             ПРОТИ-9 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-8 

Рішення приймається. 

 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянам міської ради (заява Захарова М.П.) 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянам міської ради (заява Прокопова Д.С.) 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-9 

                                                                                             ПРОТИ-8 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення не приймається. 

 

Про погодження надання пропозицій щодо виділення земельної ділянки у власність 

із земель державної власності 

 Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Свердлик О.В. за 

адресою: вул. Правди, 11 с. Олександрівка Маловисківського району 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 



Рішення приймається. 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Покуц М.Г. та гр. 

Покуц Л.В. за адресою: вул. Князька, 29 м. Мала Виска Кіровоградської області 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Кохановській Н.І. за 

адресою: пров. Є. Маланюка, 5/13 м. Мала Виска Кіровоградської області 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-1 

Рішення приймається. 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

адресою: вул. Правди, 1 с. Олександрівка Маловисківського району 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Кіріяковій Н.В. за 

адресою: вул. Правди, 2 с. Олександрівка Маловисківського району 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

гр. Шапошніковій А.В. гр. Шапошніковій Я.О. гр. Шапошніковій А.О. за адресою: 

вул. Радісна, 28 м. Мала Виска Кіровоградської області 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Не голосувало – 2: Гульдас Ю.Л.,  Гульдас С.Ю. 



 

Рішення приймається. 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Триколенку О.М. за адресою: вул. 9 Травня, 72 м. Мала Виска  

Кіровоградської області 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Скочко М. О. за адресою: вул. Севастопольська, 21 м. Мала Виска  

Кіровоградської області 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Шевченко Л.І. за адресою: пр. Зарічний, 13 м. Мала Виска  

Кіровоградської області 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

безоплатно у власність гр. Спіріній  Л.В. за адресою: вул. Нижня, 9, с. Тарасівка 

Маловисківського району  

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Разілевич А.Н. для розміщення гаража за адресою: вул. Європейська, 

м. Мала Виска  Кіровоградської області 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Не голосувало -1 : Разілевич Р.А. 



Рішення приймається. 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Лебединській В.І. за адресою: ІІ пров. Професійний, 5 м. Мала Виска  

Кіровоградської област 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про надання у власність земельної ділянки гр. Романчук Л.П. за адресою: вул. І. 

Мазепи, 29, м.Мала Виска Маловисківського району Кіровоградської області 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про надання у власність земельної ділянки гр. Бакун С.П. та Березій Н.П. за 

адресою: вул. Велігіна ,65/23, м. Мала Виска Маловисківського району 

Кіровоградської області 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 

гр. Васильченку В.М. для товарного сільськогосподарського виробництва за 

адресою: вул. Шевченка, 1 с. Первомайське  Маловисківського району 

Кіровоградської області 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Не голосувало -1: Васильченко В.М. 

Рішення приймається. 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 

гр. Чепігі Ю.М. для розміщення гаража за адресою: вул. Горіхова, м. Мала Виска  

Кіровоградської області 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                                                                                                                     

   ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 



Рішення приймається. 

 

Про надання згоди гр. Ненадович Ользі Борисівні на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для будівництва та 

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

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

  

Про надання у власність шляхом продажу земельної ділянки гр. Кавун Т.В. в м. 

Мала Виска по вул. Центральна, 53-А 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду з правом викупу гр. Похилі Роману Ігоревичу для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств, 

переробної промисловості за адресою: вул. Центральна, 128-Б, 128-В м. Мала Виска  

Кіровоградської області 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про інвентаризацію земель під розміщення об’єктів комунальної власності технічної 

інфраструктури міської ради 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-17 

                                                                                             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-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 



Про припинення права постійного користування на земельну ділянку юридичній 

особі Державна інспекція сільського господарства Кіровоградській області в м. Мала 

Виска по вул. Містечкова, 2-А 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про надання дозволу на розроблення технічної документації що до встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі її в 

постійне користування Головному управлінню Держпродспоживслужби в 

Кіровоградській області  по вул. Містечкова,  2-А  в  м. Мала Виска 

ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Блок земельних питань вичерпано.  

 

Про об’єкти водного фонду 

Доповідає керуюча справами виконкому міської ради Линник Людмила Іванівна. 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Гульдас Ю.Л.: Про результати розгляду депутатського  запиту депутата Бровченка О.Д. 

доповідає Постолюк Л.А. секретар ради 

 

Постолюк Л.А.: На депутатський запит депутата  Бровченка О.Д. щодо придбання 

обладнання – насосу для КП «Водоканал» повідомляю, що до міської ради надійшло 

клопотання від директора КП «Мала Виска Водоканал» Аврунова В.А. з проханням 

виділити на придбання вищезазначеного обладнання  кошти у сумі 196 402 грн. (вх. № 823 

від 27.06.2017 року). Таким чином питання про виділення коштів буде внесено на розгляд 

профільної комісії та міської ради за результатами виконання бюджету за І півріччя.  

 

Про результати розгляду депутатського  запиту  депутата Плахути О.В. доповідатиме 

Шпак Алла Володимирівна, начальник відділу освіти, молоді та спорту 

 

Шпак А.В.: На депутатський запит Плахути О.В. щодо порушення порядку призначення 

директора Маловисківської ЗШ №4 Коваленко І.Б. пояснюю наступне. Директором ЗШ 

№4 Коваленко І.Б була призначена у відповідності до ЗУ «Про освіту», «Про загальну 

середню освіту», так як відповідає вимогам зазначених нормативних документів. Інших 

документами керуватися на сьогоднішній день відділ освіти, молоді та спорту міської 

ради не може, так як Положення про порядок призначення керівників загальноосвітніх 

навчальних закладів не прийнятий міською радою. Сьогодні за Порядок не проголосували 



депутати. Погодження ради при призначенні керівників загальноосвітніх навчальних 

закладів буде застосовано, коли  радою буде затверджено Порядок призначення.  

 

Плахута О.В.: В запиті порушувалися інші питання, на які я відповіді не отримав, отже 

залишаю за собою право звертатися зі скаргою на неотримання відповіді на депутатський 

запит.  

 

Гульдас Ю.Л.:  Шановні  депутати ! Порядок денний двадцять третьої  сесії вичерпано.  

У кого є оголошення? Немає оголошень. Хто бажає виступити? Немає бажаючих.  

ОГОЛОШЕННЯ: 1 липня на аеродромі – Авіафестиваль. Запрошуємо усіх з родинами, 

близькими та друзями долучитися до свята малої авіації у нашому місті.  Дякую усім за 

роботу. Отже, двадцять третю сесію міської ради сьомого скликання оголошую 

ЗАКРИТОЮ.  

(Звучить Державний Гімн України) 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                                  Ю.Л.ГУЛЬДАС 


