
  
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 ЧЕТВЕРТОЇ СЕСІЇ  МАЛОВИСКІВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ  

сьомого скликання 

від 28 лютого  2018 року    

Початок засідання:10.00.    

Засідання тридцять четвертої чергової сесії міської ради 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 

пленарне засідання тридцять четвертої  чергової ради з обраних 26 депутатів  з’явилося  

17 депутатів. Відсутні 9 депутати. Які будуть пропозиції  щодо початку  роботи сесії? 

(вносяться п р о п о з и ц і ї ) 

Надійшла пропозиція розпочати роботу пленарного засідання  тридцять четвертої 

сесії.  Прошу проголосувати (поіменне голосування) : 

 

                                                                                                                    ЗА-18 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Гульдас Ю.Л.: Тридцять четверту  сесію Маловисківської міської ради сьомого 

скликання оголошую ВІДКРИТОЮ.  

(Звучить гімн України) 

На пленарне засідання тридцять четвертої  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 тридцять четвертої  сесії Маловисківської міської ради 

сьомого скликання виносяться  такі питання: 

1. Про звіт про виконання міського бюджету за  2017 рік; 

2. Про затвердження Положення про фонд охорони навколишнього 

природного середовища у складі міського бюджету та Порядку  використання 

коштів фонду;  

3. Про затвердження лімітів споживання по енергоносіях на 2018 рік; 

4. Про передачу на баланс  Маловисківської міської ради комплексу 

будівель за адресою м. Мала Виска, вул. Київська 2; 

5. Про створення комісії по передачі виконкому  Маловисківської 

міської об’єднаної територіальної громади проектно-кошторисної документації; 

6. Про передачу на баланс виконкому Маловисківської міської ради 

проектно–кошторисної документації по об’єкту «Капітальний ремонт будівлі 

Маловисківської ЗОШ №3 І-ІІІ ст»; 

7. Про внесення змін до рішення від 21 грудня 2017 року «Про міський 

бюджет на 2018 рік»; 



8. Про  надання дозволу ФОП Ямковому К.С. на передачу в суборенду 

ФОП Похилюк В.С. орендованого підвального приміщення; 

9. Про створення Молодіжної ради; 

10. Про виконання програми соціально-економічного і культурного 

розвитку на території Маловисківської міської ради на 2017 рік; 

11. Про затвердження Положення про резервний фонд місцевого 

бюджету Маловисківської  міської ради; 

12. Про внесення змін до структури та чисельності при виконавчих 

органів Маловисківської міської ради; 

13. Про затвердження Положення  про відділ фінансів та бухгалтерського 

обліку виконкому міської ради;   

14. Про створення та склад комісії з питань захисту прав дитини 

виконавчого комітету Маловисківської міської 

15. Про створення координаційної ради з питань профілактики 

правопорушень і злочинності серед неповнолітніх та забезпечення соціально-

правового захисту дітей на території Маловисківської міської об’єднаної 

територіальної громади 

16. Про створення міської координаційної ради з питань попередження 

розповсюдження наркотичних, психотропних речовин, алкогольних напоїв, 

тютюнових виробів та їх незаконного обігу на території Маловисківської міської 

об’єднаної територіальної громади 

17. Про клопотання про передачу земельних ділянок державної власності 

у комунальну власність; 

18. Земельні питання.  

По закінченню розгляду проектів рішень пропоную заслухати інформацію на 

рішення ради про розгляд депутатських запитів – доповідатиме Жовтило Алла Василівна, 

заступник міського голови. 

Та інформація Постолюк Лесі Анатоліївни, секретаря ради,  про електронне 

декларування доходів в 2018 році. 

Прошу проголосувати за такий порядок денний засідання 34-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 34-ї   сесії. 

На ваш розгляд пропонується наступний регламент і порядок роботи  сесії 

-для інформації з питання  порядку денного  – до 10 хв.;  

-для виступів та звернень до 10 хвилин, довідок та оголошень – до 3  хвилин в кінці 

роботи сесії.  

Роботу 34-ї  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! Переходимо до розгляду питань 

порядку денного: 

Про звіт про виконання міського бюджету за  2017 рік; 



Доповідає завідувач   сектору фінансів відділу економіки та бухгалтерського обліку 

виконкому міської ради Похила Лариса Василівна   

(доповідає Похила Л.В.)  

 

Депутат Бровченко О.Д.: Прошу надати інформацію по об’єктах, на фінансування 

яких виділялися кошти в 2017 році: тамбур в Маловисківській ЗШ №4,  альтанка в зоні 

відпочинку на території с.Олександрівка,  усилення колон в Маловисківській ЗШ №3. 

Бакалінський О.М.: Для виготовлення альтанки матеріали закуплено, на даний час 

знаходяться на зберіганні; для укріплення  колон в Маловисківській ЗШ №3 виготовлено 

проектно – кошторисну документацію на проведення робіт, як і планувалося в 2017 році, а 

кошти не виділялися, їх виділення планується в 2018 році; а кошти, виділені на  

виготовлення тамбуру в Маловисківській ЗШ №4 будуть реалізовані в цьому році, так як в 

2017 були проведені інші роботи згідно проектно – кошторисної документації – замінені 

двері в класах в приміщенні Маловисківської ЗШ №4. 

Депутат Бровченко О.Д.: Пропоную в найближчий час ще придбати м’ячі для 

навчальних закладів міської ради. На даний час їх можна придбати за кошти, виділені в 

бюджеті на 2018 рік відділу освіти, а міська рада зможе їх повернути при розподілі 

вільних лишків. 

Гульдас Ю.Л.: Пропозиція депутата Бровченка О.Д. приймається. В кого ще які є 

пропозиції ? Ставлю питання на голосування. Шановні депутати, прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-18 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.:  Приймається.                                                      

Про затвердження Положення про фонд охорони навколишнього природного 

середовища у складі міського бюджету та Порядку  використання коштів фонду;  

Доповідає завідувач   сектору фінансів відділу економіки та бухгалтерського обліку 

виконкому міської ради Похила Лариса Василівна. 

(доповідає Похила Л.В.). 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-18 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Приймається.                                                      

Про затвердження лімітів споживання по енергоносіях на 2018 рік; 

Доповідає спеціаліст  сектору фінансів відділу економіки та бухгалтерського обліку 

виконкому міської ради Стець Ірина Олексіївна   

(доповідає Стець І.О.). 

 

Депутат Бровченко О.Д.: Вношу пропозицію розробити програму 

енергоефективності приміщень міської ради та житлового фонду. 

Депутат Ніколенко М.В.: Чому в проекті рішення не відображено зменшення норм 

споживання у тих закладах, приміщення яких вже утеплено? Чи спостерігається економія 

палива в тих закладах, де вже проведено заходи з енергозбереження – замінено двері, 

вікна? 

Гульдас Ю.Л.: Так, економія вже є, але не тільки за рахунок утеплення, а й за 

рахунок температурного режиму в опалювальний сезон. Як бачимо, останні роки зими 

були досить не холодними. На даний час міською радою проводиться робота по 

виготовленню документів для переходу на електроопалення невеликих за площею 

приміщень. Як показала практика переведення приміщення міської ради на 



електроопалення є значна економія коштів.  Шановні депутати, нам необхідно прийняти 

рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-18 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається  

Про передачу на баланс  Маловисківської міської ради комплексу будівель за 

адресою м. Мала Виска, вул. Київська 2; 

Доповідає перший заступник міського голови Бакалінський Олександр 

Михайлович. 

(доповідає Бакалінський О.М.). 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-18 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається  

Про створення комісії по передачі виконкому  Маловисківської міської об’єднаної 

територіальної громади проектно-кошторисної документації; 

Доповідає перший заступник міського голови Бакалінський Олександр 

Михайлович. 

(доповідає Бакалінський О.М.)   

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-18 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається  

Про передачу на баланс виконкому Маловисківської міської ради проектно–

кошторисної документації по об’єкту «Капітальний ремонт будівлі Маловисківської ЗОШ 

№3 І-ІІІ ст»; 

Доповідає перший заступник міського голови Бакалінський Олександр 

Михайлович. 

(доповідає Бакалінський О.М.)   

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-18 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається  

Про внесення змін до рішення від 21 грудня 2017 року «Про міський бюджет на 

2018 рік»; 

Доповідає завідувач сектору фінансів відділу економіки та бухгалтерського обліку 

виконкому міської ради Похила Лариса Василівна   

(доповідає Похила Л.В.) 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       



                                                                                                                       ЗА-18 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається  

Про надання дозволу ФОП Ямковому К.С. на передачу в суборенду ФОП Похилюк 

В.С. орендованого підвального приміщення; 

Доповідає перший заступник міського голови Бакалінський Олександр 

Михайлович   

(доповідає Бакалінський О.М.) 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-18 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається  

Про створення Молодіжної ради; 

Доповідає заступник міського голови Жовтило Алла Василівна 

(доповідає Жовтило А.В.) 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-18 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається  

Про виконання програми соціально-економічного і культурного розвитку на 

території Маловисківської міської ради на 2017 рік; 

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 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. 

Про затвердження Положення про резервний фонд місцевого бюджету 

Маловисківської  міської ради; 

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 

- 

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.) 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

ЗА-18 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. 

Про затвердження Положення  про відділ фінансів та бухгалтерського обліку 

виконкому міської ради;   

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 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. 

Про створення та склад комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету 

Маловисківської міської 

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 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. 

Про створення координаційної ради з питань профілактики правопорушень і 

злочинності серед неповнолітніх та забезпечення соціально-правового захисту дітей на 

території Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади 

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 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. 

Про створення міської координаційної ради з питань попередження 

розповсюдження наркотичних, психотропних речовин, алкогольних напоїв, тютюнових 

виробів та їх незаконного обігу на території Маловисківської міської об’єднаної 

територіальної громади 

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 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. 

Про клопотання про передачу земельних ділянок державної власності у 

комунальну власність; 

Доповідає начальник земельного відділу виконкому міської ради Цибульський Ігор 

Анатолійович. 

(доповідає Цибульський І.А.). 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

ЗА-18 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. Переходимо до розгляду земельних питань.  

Повідомляю, що до сесії міської ради надійшли заяви про конфлікт інтересів таких 

депутатів: Стець Віталій Володимирович, Лисенко Володимир Павлович, Рула Сергій 

Анатолійович, Кирстя Олексій Леонідович, Гульдас Сергій Юрійович та від мене – 

міського голови Гульдаса Юрія Леонідовича.  Відповідно до поданих заяв заявники участі 

у підготовці питань не брали та у заяві зазначили, що участі у прийнятті рішень, де є 

конфлікт інтересів, не братимуть.  

Доповідає з земельних питань порядку денного начальник земельного відділу 

Цибульський І.А. 

(доповідає Цибульський І.А.) 

 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для продажу на аукціоні 

 

Депутат Прилуцький М.М.: Даний проект рішення не відповідає чинному 

законодавству, так як питання про продаж  вільної земельної ділянки з числа комунальної 

власності надається через аукціон. 

 

Цибульський І.А.: Мова йде не про продаж. Проект землеустрою буде 

виготовлений задля передачі даної земельної ділянки в аренду для використання для 

рекреації. 

 

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

Прошу   проголосувати :      

ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-1 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-1 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. 

 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в постійне користування Обласному комунальному навчально-

курсовому комбінату «Аграрник» по вул. Центральна, 132-В в  м. Мала Виска 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

ЗА-18 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 



Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Регіональному сервісному 

центру МВС в Кіровоградській області за адресою: вул. Мічуріна, 2 м. Мала Виска 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

ЗА-18 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. 

 

Про припинення права користування на земельну ділянку юридичній особі ПП 

«Автопром» в м. Мала Виска по вул. Мічуріна,37 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

ЗА-18 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. 

 

Про надання дозволу гр. Гринчук Д.Ю. 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. 

Мічуріна, 37 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

ЗА-18 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Яковлєву О.І. за адресою: 

пров. Калиновий, 2 м. Мала Виска Маловисківського району 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

ЗА-18 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Рулі С.А. за адресою: 

вул. Київська, 74 м. Мала Виска Маловисківського району 

 

Депутат Рула С.А.: Повідомляю присутніх про конфлікт інтересів. Участі у 

прийнятті рішення не братиму.  



 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

ЗА-17 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Не голосував – 1 (Рула С.А.) 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Стець А.В. за адресою: 

вул. Паліївська, 31 м. Мала Виска Маловисківського району 

 

Депутат Стець В.В.: Повідомляю присутніх про конфлікт інтересів. Участі у 

прийнятті рішення не братиму.  

 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

ЗА-17 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Не голосував – 1 (Стець В.В.) 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Шамкому А.Т. за 

адресою: вул. Князька, 36 м. Мала Виска Маловисківського району 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

ЗА-18 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

адресою: вул. Верхня, 2 с Тарасівка Маловисківського району.  

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

ЗА-18 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Болілому М.П. за 

адресою: вул. Перемоги, 40 с. Олександрівка Маловисківського району 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 



Прошу   проголосувати :      

 

 

ЗА-18 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Мезенцевій Л.С. за 

адресою: пров. Привокзальний, 28 м. Мала Виска Кіровоградської області 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

ЗА-18 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Кравченку А.М. за 

адресою: пров. Набережний, 10 с. Олександрівка Маловисківського району 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

ЗА-18 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Скічку В.В. за адресою: 

вул. Берегова, 23 м. Мала Виска Маловисківського району 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

ЗА-18 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Лисенку В.П. за адресою: 

вул. 9 Травня, 58 м. Мала Виска Маловисківського району 

 

Депутат Лисенко В.П.: Повідомляю присутніх про конфлікт інтересів. Участі у 

прийнятті рішення не братиму.  

 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

ЗА-17 



                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Не голосував – 1 (Лисенко В.П.) 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Гречухі О.В. у власність за адресою: вул. Молодіжна, 21, м. Мала Виска, Кіровоградської 

області 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

ЗА-18 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Собовенко Т.О. у власність за адресою: вул. 9 Травня, 48, м. Мала Виска, Кіровоградської 

області 

 

Депутат Лисенко В.П.: Повідомляю присутніх про конфлікт інтересів. Участі у 

прийнятті рішення не братиму.  

 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

ЗА-17 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Не голосував – 1 (Лисенко В.П.) 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

адресою: вул. Л. Толстого, 15 м. Мала Виска Маловисківського району 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

ЗА-18 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

адресою: вул. І. Мазепи, 26 м. Мала Виска Маловисківського району 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

 

                                                                                                                    ЗА-18 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 



Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Кирсті Р.П. за адресою: 

вул. Проліскова, 28-а (вул. Енгельса) м. Мала Виска Маловисківського району 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

 

 

                                                                                                                    ЗА-18 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. 

 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянам міської ради (крім О.Ратнікова, 

с.Олександрівка) 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

 

                                                                                                                    ЗА-18 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: 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 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. 

 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в користування на умовах оренди Недокусу О.М. в м. Мала Виска по 

вул. Європейська, 85/К 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

 

                                                                                                                    ЗА-18 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: 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- 

                                                                                        ПРОТИ- 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ- 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. 

 

Про припинення права постійного користування на земельні ділянки  

Маловисківській районній раді  

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

 

                                                                                                                    ЗА-18 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: 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 Маловисківській дитячій школі мистецтв  по вул. Центральна,105  в  м. 

Мала Виска 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

 

                                                                                                                    ЗА-18 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. 

Про продовження терміну дії договору про встановлення особистого строкового 

сервітуту ФОП Пасічник О.А. на земельну ділянку  по вул. Шевченка,  в  м. Мала Виска 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

 

                                                                                                                    ЗА-18 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Линнику В.В. за адресою: 

вул. М. Коцюбинського,13 м. Мала Виска Маловисківського району 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

 

                                                                                                                    ЗА-18 

                                                                                             ПРОТИ-0 



                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. 

 

Про припинення дії рішення сесії Маловисківської міської ради від 31 січня 2018 

року за № 875 «Про надання у власність шляхом продажу земельної ділянки гр. Чепігі 

Ю.М. в м.Мала Виска по вул. Горіхова» 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

                                                                                                                    ЗА-18 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. 

 

Про надання дозволу на розробку детального плану  території кварталу в м.Мала 

Виска, пров. Зарічний, вул. Новомиргородське шосе 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

 

                                                                                                                    ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

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

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. 

 

Про надання дозволу комунальному підприємству «Регіональний центр розвитку 

послуг» Кіровоградської обласної ради на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у спільну власність територіальних громад сіл, селищ і міст 

області в межах міста Мала Виска Маловисківського району Кіровоградської області  

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

 

                                                                                                                    ЗА-18 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. Проекти рішень розглянуто. Переходимо до 

розгляду інформації згідно депутатських запитів. Доповідає Жовтило Алла Василівна.  

 

Жовтило А.В.: Шановні депутати, повідомляю, що відповідно до рішення 

виконавчого комітету міської ради від 09.02.2018 року № 877 оголошено конкурс на 

заміщення вакантної посади директора ДНЗ «Чебурашка» та на заміщення вакантної 

посади директора ДНЗ «Ромашка». Проект рішення про погодження складу комісії тап 

оголошення конкурсу буде внесено на чергову сесію міської ради на погодження згідно з 

Положенням про порядок призначення керівників дошкільних навчальних закладів. 

Дякую за увагу.  

 

Гульдас Ю.Л.: Надається слово для інформації Постолюк Лесі Анатоліївні, 

секретарю ради,  про електронне декларування доходів в 2018 році. 

 



Постолюк Л.А.: Нагадую про декларування доходів, відповідно до Закону України 

«Про запобігання корупції». Шановні депутати, Ви усі маєте подати електронну 

декларацію до 1 квітня ц.р. Звертаю Вашу увагу на зміни, які відбулися при декларуванні 

набутих майнових прав  в між деклараційний період. Зверніть увагу, що майно, яке має 

вартість понад 100 прижиткових мінімумів, декларується  в 10-денний термін. Дякую за 

увагу.  

Гульдас Ю.Л.: Шановні  депутати!Порядок денний тридцять четвертої  сесії 

вичерпано.  Хто ще  бажає виступити? Питання розглянуті. Дякую усім за роботу. Отже, 

34 – у  сесію міської ради сьомого скликання оголошую ЗАКРИТОЮ.  
(Звучить Державний Гімн України) 

 

 

 

Міський голова                                                                                                 Ю.Л.ГУЛЬДАС 


