
 
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 ЧЕТВЕР ТОЇ СЕСІЇ  МАЛОВИСКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  

сьомого скликання 

від 27 липня  2017 року    

Початок засідання:10.00.    

 

Засідання двадцять четвертої 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 четвертої  чергової сесії міської ради з обраних 26 депутатів  

з’явилося 18 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-19 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

 

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

оголошую ВІДКРИТОЮ.  

(Звучить Державний гімн України) 

 

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

заступники міського голови  

керівники структурних підрозділів міської ради 

сільські старости 

члени Ради старійшин 

керівники комунальних підприємств, підпорядкованих міській раді. 

 

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

скликання виносяться  питання: 

1. Про затвердження Порядку призначення на посаду керівників навчальних закладів 

Маловисківської міської ради Кіровоградської області 

2. Про затвердження проектних  заявок 

3. Про внесення доповнень до рішення сесії міської ради від 22 грудня  2016 року  № 

448 «Про затвердження Програми соціального захисту малозабезпечених верств 

населення на 2017-2020 роки» 

4. Про внесення доповнень до рішення сесії міської ради від 22 грудня  2016 року № 

447 «Про затвердження Програми соціального захисту громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи на 2017-2020 роки» 

5. Про підтримання ініціативи  ЄС для  країн Східного Партнерства  «Мери За 

Економічне Зростання» 



6. Про звіт про виконання міського бюджету за 2 квартал 2017 року 

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

на 2017 рік» 

8. Про уповноваження старост сіл Маловисківської міської об’єднаної територіальної 

громади   на вчинення нотаріальних дій  

9. Про виготовлення гербових номерних печаток старостам сіл Маловисківської 

міської ради 

10. Про звільнення окремих категорій осіб від оплати вартості деяких 

адміністративних послуг, яка зараховується до міського бюджету 

11. Про впорядкування орендних  відносин 

12. Про затвердження Правил етичної поведінки посадових осіб Маловисківської 

міської ради та її виконавчих органів 

13. Земельні питання. 

14. Про депутатський запит Разілевича Р.А. та затвердження   Програми фінансової 

підтримки громадської організації «Маловисківське районне товариство учасників 

АТО» на 2017 рік 

 

Прошу проголосувати за такий порядок денний засідання 24-ї сесії міської  ради 

(поіменне голосування).  

ЗА-19 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Порядок денний  приймається. Шановні колеги,  нам необхідно 

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

без перерви.  Інші пропозиції є?  

Депутут Ніколенко О.В.: Прошу надати можливість усім депутатам, присутнім на 

сесії брати участь в обговоренні притнь порядку денного. 

Гульдас Ю.Л.: Згідно Регламенту міської ради кожен з депутатів може приймати  

участь в обговоренні проектів рішень, внесених на розгляд ради. 

Отже, прошу проголосувати за запропонований регламент і порядок роботи сесії.  

(поіменне голосування)  

ЗА-19 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Приймається. Шановні колеги! Переходимо до розгляду питань порядку 

денного: 

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.) 

 

Депутут Ніколенко О.В.: Прошу виключти з проекту Порядку пункт про те, що голова 

конкурсної комісії має переважне право перед іншими членами комісії в прийнятті 

рішення при визначенні переможця конкурсу серед  претендентів  на вакантну посаду  

керівника освітнього закладу. 



Шпак А.В.: Це прописано в Типовому положенні. Але якщо депутати вважають за 

доцільне, то даний пункт буде виключено.  

  

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

Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-19 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0                                                                                               

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. 

 

Про затвердження проектних заявок 

Доповідає секретар міської ради Постолюк Леся Анатоліївна  

(доповідає Постолюк Л.А.) 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                               

ЗА-19 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0                                                                                               

Рішення приймається. 

 

Про внесення доповнень до рішення сесії міської ради від 22 грудня  2016 року  № 448 

«Про затвердження Програми соціального захисту малозабезпечених верств 

населення на 2017-2020 роки».  

Доповідає начальник відділу надання соціальних послуг населенню Хмара І.І.  

(доповідає Хмара І.І.) 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                                                                                                               

ЗА-19 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0                                                                                               

Рішення приймається 

 

Про внесення доповнень до рішення сесії міської ради від 22 грудня  2016 року № 447 

«Про затвердження Програми соціального захисту громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи на 2017-2020 роки». 

Доповідає начальник відділу надання соціальних послуг населенню Хмара І.І.  

(доповідає Хмара І.І.) 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                               

ЗА-19 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                             УТРИМАЛИСЬ-0                                                                                               

Рішення приймається. 

 

Про підтримання ініціативи  ЄС для  країн Східного Партнерства  «Мери За 

Економічне Зростання» 



Доповідає завідувач сектором  соціально – економічного  розвитку, інвестицій та 

проектної діяльності відділу житлово-комунального господарства Федоренко Галина 

Вікторівна 

(доповідає Федоренко Г.В.) 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

 

Депутат Ніколенко М.В.: Є прохання до секретаря ради повідомляти і депутатський 

корпус про приїзди експертів по міжнародних проектам до міської ради, щоб можна було 

спілкуватися по темі.  

 

Гульдас Ю.Л.: Прийнято до уваги. Прошу   проголосувати, шановні колеги :                                                                       

ЗА-19 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0                                                                                               

Рішення приймається. 

 

Про звіт про виконання міського бюджету за 2 квартал 2017 року 

Доповідає спеціаліст - економіст 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-19 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0                                                                                               

Рішення приймається. 

 

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

на 2017 рік» 

Доповідає спеціаліст – економіст сектору фінансів відділу економіки та бухгалтерського 

обліку міської ради Стець Ірина Олексіївна 

(доповідає Стець І.О.) 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

 

Депутат Таран Р.П.: Прошу секретаря ради забезпечити участь керівників структурних 

підрозділів, які подають заявки на отримання 

Прошу   проголосувати :                                                                                                                                                                 

ЗА-19 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0                                                                                               

Рішення приймається. 

 

Про уповноваження старост сіл Маловисківської міської об’єднаної територіальної 

громади   на вчинення нотаріальних дій Доповідає керуюча справами виконкому 

міської ради Линник Людмила Іванівна  

(доповідає Линник Л.І.) 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       



   ЗА-19 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0                                                                                               

 

Рішення приймається 

 

Про виготовлення гербових номерних печаток старостам сіл Маловисківської 

міської ради 

Доповідає керуюча справами виконкому міської ради Линник Людмила Іванівна  

(доповідає Линник Л.І.) 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                               

ЗА-19 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0                                                                                               

Рішення приймається 

 

Про звільнення окремих категорій осіб від оплати вартості деяких адміністративних 

послуг, яка зараховується до міського бюджету 

Доповідає керуюча справами виконкому міської ради Линник Людмила Іванівна  

(доповідає Линник Л.І.) 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

   ЗА-19 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0                                                                                               

Рішення приймається 

 

Про впорядкування орендних  відносин 

Доповідає керуюча справами виконкому міської ради Линник Людмила Іванівна  

(доповідає Линник Л.І.) 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                                                                                                           

   ЗА-19 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0                                                                                               

 

Рішення приймається 

 

Про затвердження Правил етичної поведінки посадових осіб Маловисківської 

міської ради та її виконавчих органів 

Доповідає керуюча справами виконкому міської ради Линник Людмила Іванівна  

(доповідає Линник Л.І.) 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                                                                                                                     

   ЗА-19 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0                                                                                               



Рішення приймається 

 

Переходимо до блоку земельних питань.  

З питань порядку денного доповідає начальник відділу земельних відносин Цибульський 

Ігор Анатолійович 

 

Про  вилучення   земельних ділянок  

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

 

Депутат Плахута О.В.: Заявляю про конфлікт інтересів при розгляді питання. Участі у 

голосуванні не прийматиму.  

 

Гульдас Ю.Л.:. Приймаємо до уваги заяву депутата Плахути О.В. Прошу депутатів   

проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-18 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0  

Не голосував -1 (Плахута О.В.)                                                                                              

Рішення приймається. 

 

(із залу засідань виходять депутати Нетреба О.М., Бровченко О.Д.) 

 

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-17 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                  УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянам міської ради 

 

Гульдас Ю.Л.: В зв’язку з тим, що громада с.Олександрівки звернулася з проханням до 

міської ради не надавати дозвіл на  відведення земельної ділянки гр. Прокопову Д.С., 

мешканцю с.Олександрівка, оскільки він має намір приватизувати  земельну ділянку для 

ведення одноосібного селянського господарства до 2-х га, яка використовується на даний 

час мешканцями с.Олександрівка під пасовище. Пропоную виокремити питання про 

надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність Прокопову О.С. окремим питання та проголосувати окремо.    

Шановні депутати, вношу на голосування проект рішення  Про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

громадянам міської ради (за виключенням Прокопова Д.С., с.Олександрівка) 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-17 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                  УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 



Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність Прокопову Д.С. 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-4 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                  УТРИМАЛИСЬ-13 

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-0 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                  УТРИМАЛИСЬ-17 

Рішення  не приймається. 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр.Крило М. Г. за 

адресою: вул. Зарічна, 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 земельної ділянки у 

власність гр. Захарчуку А.М. за адресою: вул. Польова, 2-Б 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. Недільченку Володимиру Васильовичу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для будівництва 

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

Європейській   

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-17 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                  УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

(до сесійної зали повернувся депутат Бровченко О.Д.) 



Про надання дозволу гр. Колесніковій Т.О. на виготовлення технічної документації 

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

для розміщення ТС на умовах особистого строкового сервітуту в м. Мала Виска по 

вул. Велігіна 

  

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-18 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                  УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про надання у власність земельної ділянки гр. Назарчук С.Ю. за адресою: вул. 

Горіхова, 37, 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 технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

адресою: вул. Берегова, 12, м. Мала Виска, Кіровоградської області 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

 

 

 

                                                                                                 ЗА-18 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                  УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. Блок земельних питань вичерпано.  

 

(До сесійної зали повертається депутат Нетреба О.М.) 

 

Про депутатський запит Разілевича Р.А. та затвердження   Програми фінансової 

підтримки громадської організації «Маловисківське районне товариство учасників 

АТО» на 2017 рік. 

Запрошуємо до виступу депутата міської ради Разілевича Романа Анатолійовича 

 (доповідає Разілевич Р.А.) 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-19 

                                                                                        ПРОТИ-0 
                                                                  УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 



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

кого є оголошення? Хто бажає виступити? Питання розглянуті. Дякую усім за роботу. 

Отже, двадцять четверту сесію міської ради сьомого скликання оголошую ЗАКРИТОЮ.  

 

(Звучить Державний Гімн України) 

 

 

 

 

 

Маловисківський міський голова                                                                     Ю.Л.ГУЛЬДАС  


