
 
У К Р А Ї Н А 

Маловисківська міська рада 

Маловисківського району Кіровоградської області 

26200,  м. Мала  Виска, вул. Спортивна, 6.  Тел./факс (05258) 5-14-54 

ПРОТОКОЛ  

П’ЯТОЇ  СЕСІЇ  МАЛОВИСКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  

сьомого скликання 

від 16 лютого 2016 року    

Початок засідання:10.00.    

 

Засідання п’ятої сесії міської ради відкриває та проводить голова Маловисківської 

міської ради Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади Гульдас Юрій 

Леонідович. 

Протокол засідання сесії веде спеціаліст – діловод Маловисківської міської ради 

Берегуленко Тамара Михайлівна. 

 

Гульдас Ю.Л.: Шановні депутати та запрошені! На пленарне засідання п’ятої чергової 

сесії міської ради з обраних 26 депутатів з’явилося 20 депутатів. Відсутні 6 депутатів.        

 Які будуть пропозиції  щодо початку  роботи сесії ? 

(в н о с я т ь с я    п р о п о з и ц і ї ) 

        Надійшла пропозиція розпочати роботу пленарного засідання  п’ятої сесії.  Прошу 

проголосувати : 

                                                                                                      ЗА-21 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

 

П’яту сесію Маловисківської міської ради сьомого скликання оголошую 

ВІДКРИТОЮ .  

(Звучить Державний Гімн України) 

 

Гульдас Ю.Л.: На пленарне засідання п’ятої сесії міської ради запрошені керівники 

комунальних підприємств, керівники структурних підрозділів міської ради, виконуючі 

обов’язки сільських старост. 

На порядок денний п’ятої сесії Маловисківської міської ради сьомого скликання 

виносяться питання: 

1. Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 2015 рік. Доповідає 

спеціаліст – економіст міської ради Стець І.О. 

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

бюджет на 2016 рік». Доповідає спеціаліст – економіст міської ради Стець І.О. 

3. Про внесення змін до регламенту Маловисківської міської ради. Доповідає секретар 

ради Постолюк Л.А. 

4.Про затвердження Програми соціального захисту громадян Маловисківської міської 

ради, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2016 рік. Доповідає 

заступник міського голови з питань виконавчих органів ради Жовтило А.В. 

5.Про затвердження Програми забезпечення культурно-масових заходів Маловисківської 

міської ради на 2016-2020 роки. Доповідає заступник міського голови з питань 

виконавчих органів ради Жовтило А.В. 

6.Про затвердження розміру плати батьків за навчання в Маловисківській дитячій школі 

мистецтв. Доповідає секретар ради Постолюк Л.А. 

7.Про встановлення  вартості одного харчодня  в дошкільних закладах «Колосок, с. 

Олександрівка та «Колобок», с. Паліївка Маловисківської міської ради. Доповідає 

секретар ради Постолюк Л.А. 



8.Про надання дозволу на укладання договорів оренди приміщень Маловисківської 

ЗШ№3 І-ІІІ ступенів, Маловисківської ЗШ№4 І-ІІІ ступенів, Маловисківської гімназії І-

ІІІ ступенів. Доповідає секретар ради Постолюк Л.А. 

9.Про участь у конкурсному відборі об’єднаних територіальних громад проекту 

«Програма внесення змін до генерального плану міста Мала Виска». Доповідає секретар 

ради Постолюк Л.А. 

10. Про прийняття повноважень суб’єктів державної реєстрації прав. Доповідає керуюча 

справами виконавчого комітету Линник Л.І. 

11.Про перейменування селища Улянівка Маловисківського району Кіровоградської 

області. Доповідає секретар ради Постолюк Л.А. 

12. Про внесення змін до рішення міської ради від  27 березня  2014 року № 706 «Про 

Порядок присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна на території 

Маловисківської міської ради». Доповідає секретар ради Постолюк Л.А. 

13.Про перейменування вулиць на території Маловисківської міської ради. Доповідає 

секретар ради Постолюк Л.А. 

14. Про надання матеріальної допомоги мешканцям Маловисківської міської ради. 

Доповідає секретар ради Постолюк Л.А. 

15.Земельні питання. Доповідає спеціаліст – землевпорядник міської ради Тамко С.О.   

Інших пропозицій щодо порядку денного немає?  

Прошу проголосувати за такий порядок денний засідання 5-ї сесії міської  ради.  

 ЗА-21 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0  

Гульдас Ю.Л.:ПОРЯДОК ДЕННИЙ приймається.    

Шановні колеги!Нам необхідно затвердити РЕГЛАМЕНТ І ПОРЯДОК РОБОТИ  п’ятої  

сесії. На ваш розгляд пропонується наступний регламент і порядок роботи  сесії  

-для інформації Стець Ірині Олексіївні з 1 та 2 питання – до 10 хв. з кожного;  

-для інформації Жовтило Аллі Василівна – з 4, 5 питання - до 10 хв.   

-для інформації  Линник Людмилі Іванівні  з 10 питання - до 10 хв.  

-для інформації Постолюк Лесі Анатоліївні з 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13,14 питання – по 10 хв. 

з кожного; 

-для інформації Тамку Станіславу Олександровичу по земельних питаннях – до 10 

хвилин з кожного.    

          Для виступів та звернень до 10 хвилин, довідок та оголошень – до 3 хвилин в кінці роботи 

сесії. Роботу п’ятої Маловисківської міської ради закінчити сьогодні, без перерви. Інші 

пропозиції є? Немає. Прошу проголосувати за запропонований регламент і порядок  роботи 

сесії. Прошу підняти  руку: 

                                                                                                ЗА-21 

                                                                                       ПРОТИ-0 

                                                                         УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Гульдас Ю.Л.: Приймається. Шановні колеги! Перше питання порядку денного «Про 

затвердження звіту про виконання міського бюджету за 2015 рік». Доповідає спеціаліст – 

економіст міської ради Стець Ірина Олексіївна. 

(доповідає Стець І.О.) 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення, шановні депутати.   

Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-21 

                                                                                       ПРОТИ-0 

                                                                         УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. Переходимо до розгляду  другого   питання порядку 

денного  «Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2015 року №25 «Про 

бюджету Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади на 2016 рік». 

Доповідає спеціаліст – економіст міської ради Стець Ірина Олексіївна. 



(доповідає Стець І.О.) 

Нам необхідно прийняти рішення, шановні депутати. Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-21 

                                                                                       ПРОТИ-0 

                                                                         УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. Переходимо до розгляду третього питання порядку 

денного «Про внесення змін до регламенту Маловисківської міської ради». Доповідає 

секретар ради Постолюк Л.А. 

(доповідає Постолюк Л.А.) 

Нам необхідно прийняти рішення.  Прошу  проголосувати :       

                                                                                                 ЗА-21 

                                                                                       ПРОТИ-0 

                                                                         УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. Переходимо до розгляду четвертого питання 

порядку денного «Про затвердження Програми соціального захисту громадян 

Маловисківської міської ради, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 

2016 рік». Доповідає заступник міського голови з питань виконавчих органів ради 

Жовтило А.В. 

(доповідає Жовтило А.В.) 

Нам необхідно прийняти рішення. Прошу   проголосувати :       

ЗА-21 

                                                                                       ПРОТИ-0 

                                                                         УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. Переходимо до розгляду п’ятого питання порядку 

денного «Про затвердження Програми забезпечення культурно-масових заходів 

Маловисківської міської ради на 2016-2020 роки».Доповідає заступник міського голови з 

питань виконавчих органів ради Жовтило А.В. 

(доповідає Жовтило А.В.) 

Нам необхідно прийняти рішення.  Прошу проголосувати :       

 

                                                                                                 ЗА-21 

                                                                                       ПРОТИ-0 

                                                                         УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. Переходимо до розгляду шостого питання порядку 

денного  «Про затвердження розміру плати батьків за навчання в Маловисківській дитячій 

школі мистецтв».Доповідає секретар ради Постолюк Л.А. 

(доповідає Постолюк Л.А.) 

Нам необхідно прийняти рішення.  Прошу проголосувати :       

ЗА-21 

                                                                                       ПРОТИ-0 

                                                                         УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. Переходимо до розгляду сьомого питання порядку 

денного «Про встановлення  вартості одного харчодня  в дошкільних закладах «Колосок, 

с. Олександрівка та «Колобок», с. Паліївка Маловисківської міської ради». Доповідає 

секретар ради Постолюк Л.А. 

(доповідає Постолюк Л.А.) 

Нам необхідно прийняти рішення.  Прошу проголосувати :       

ЗА-21 

                                                                                       ПРОТИ-0 

                                                                         УТРИМАЛИСЬ-0 

 



Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. Переходимо до розгляду восьмого питання порядку 

денного «Про надання дозволу на укладання договорів оренди приміщень 

Маловисківської ЗШ№3 І-ІІІ ступенів, Маловисківської ЗШ№4 І-ІІІ ступенів, 

Маловисківської гімназії І-ІІІ ступенів». Доповідає секретар ради Постолюк Л.А. 

(доповідає Постолюк Л.А.) 

Нам необхідно прийняти рішення.   

Прошу проголосувати :       

                                                                                                 ЗА-21 

                                                                                       ПРОТИ-0 

                                                                         УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. Переходимо до розгляду дев’ятого питання порядку 

денного  «Про участь у конкурсному відборі об’єднаних територіальних громад проекту 

«Програма внесення змін до генерального плану міста Мала Виска». Доповідає секретар 

ради Постолюк Л.А. 

(доповідає Постолюк Л.А.) 

Нам необхідно прийняти рішення. Прошу проголосувати :       

                                                                                                                                                                                             

ЗА-21 

                                                                                       ПРОТИ-0 

                                                                         УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. Переходимо до розгляду десятого питання порядку 

денного «Про прийняття повноважень суб’єктів державної реєстрації прав». Доповідає 

керуюча справами виконавчого комітету Линник Л.І. 

(доповідає Линник Л.І.) 

Нам необхідно прийняти рішення. Прошу   проголосувати :       

ЗА-21 

                                                                                       ПРОТИ-0 

                                                                         УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. Переходимо до розгляду одиннадцятого питання 

порядку денного «Про перейменування селища Улянівка Маловисківського району 

Кіровоградської області». Доповідає секретар ради Постолюк Л.А. 

(доповідає Постолюк Л.А.) 

Нам необхідно прийняти рішення.   

Прошу проголосувати :       

ЗА-19 

                                                                                       ПРОТИ-0 

                                                                         УТРИМАЛИСЬ-2 

 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається.Переходимо до розгляду дванадцятого питання 

порядку денного «Про внесення змін до рішення міської ради від  27 березня  2014 року  

№ 706  «Про Порядок присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна на 

території Маловисківської міської ради».Доповідає секретар ради Постолюк Л.А. 

(доповідає Постолюк Л.А.) 

Нам необхідно прийняти рішення. Прошу проголосувати :       

 

ЗА-21 

                                                                                       ПРОТИ-0 

                                                                         УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. Переходимо до розгляду тринадцятого питання 

порядку денного «Про перейменування вулиць на території Маловисківської міської 

ради». Доповідає секретар ради Постолюк Л.А. 



(доповідає Постолюк Л.А.) 

Нам необхідно прийняти рішення.  Прошу проголосувати :       

                                                                

ЗА-21 

                                                                                       ПРОТИ-0 

                                                                         УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. Переходимо до розгляду чотирнадцятого питання 

порядку денного «Про надання матеріальної допомоги мешканцям Маловисківської 

міської ради». Доповідає секретар ради Постолюк Л.А. 

 

Нам необхідно прийняти рішення.   

Прошу проголосувати :       

                                                                

ЗА-21 

                                                                                       ПРОТИ-0 

                                                                         УТРИМАЛИСЬ-0 

 

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

початком розгляду повідомляю, що надійшли заяви про конфлікт інтересів депутатів 

Разілевича Романа Анатолійовича та Нетреби Олександра Миколайовича. Прошу 

прийняти до уваги заяви депутатів  

Доповідає спеціаліст – землевпорядник міської ради Тамко С.О. 

 

Тамко С.О.: «Про  затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

у власність шляхом зміни цільового призначення гр. Месюренко Ірині Іванівні для 

розміщення об′єкту торгівлі по вул. 40 років Жовтня, 49 в  м. Мала Виска» 

 

Гульдас Ю.Л.: Нам необхідно прийняти рішення. Прошу   проголосувати :       

                                                                                                 ЗА-21 

                                                                                       ПРОТИ-0 

                                                                         УТРИМАЛИСЬ-0 

  

Тамко С.О.: «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) що передається у власність 

гр. Стець Василю Володимировичу по вул. Челюскіна,90-А  в  м. Мала Виска» 

  

Гульдас Ю.Л.: Нам необхідно прийняти рішення. Прошу  проголосувати :       

ЗА-21 

                                                                                       ПРОТИ-0 

                                                                         УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Тамко С.О.: «Про затвердження проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки    

у  власність гр. Нетребі Віті Володимирівні по вул. Тобілевича, 50 в  м. Мала Виска» 

  

Гульдас Ю.Л.: Нам необхідно прийняти рішення.  Прошу  проголосувати :       

ЗА-20 

                                                                                       ПРОТИ-0 

                                                                         УТРИМАЛИСЬ-1 

 

Тамко С.О.: «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність гр. Дорохтею Миколі Кириловичу по вул. Дзержинського, 76 в  м. Мала 

Виска»  

 

Гульдас Ю.Л.: Нам необхідно прийняти рішення.  Прошу   проголосувати :       



                                                                                                 ЗА-21 

                                                                                       ПРОТИ-0 

                                                                         УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Тамко С.О.:«Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) що передається у власність гр. Сімбабі 

Миколі Олександровичу по вул. Стаханова,41  в  м. Мала Виска» 

 

Гульдас Ю.Л.: Нам необхідно прийняти рішення. Прошу проголосувати :       

ЗА-21 

                                                                                       ПРОТИ-0 

                                                                         УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Тамко С.О.: «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) що передається у власність 

гр. Сімбабі Олександру Миколайовичу по вул. Фрунзе,9  в  м. Мала Виска» 

 

Гульдас Ю.Л.: Нам необхідно прийняти рішення. Прошу проголосувати :       

                                                               ЗА-21 

                                                                                       ПРОТИ-0 

                                                                         УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Тамко С.О.:«Про вилучення земельної ділянки у ТОВ «Дербі»» 

 

Гульдас Ю.Л.: Нам необхідно прийняти рішення. Прошу   проголосувати :       

                                                                                                 ЗА-21 

                                                                                       ПРОТИ-0 

                                                                         УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Тамко С.О.:«Про надання згоди гр.Чабаненко Ларисі Петрівні на розроблення проекту 

землеустрою  щодо відведення земельної ділянки в оренду для будівництва та 

обслуговування пункту технічного обслуговування автомобілів в м. Мала Виска, 

вул.Леніна, 51-А» 

 

Гульдас Ю.Л.: Нам необхідно прийняти рішення. Прошу проголосувати :       

                                                                                                 ЗА-21 

                                                                                       ПРОТИ-0 

                                                                         УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Тамко С.О.: «Про вилучення   земельних ділянок» 

 

Гульдас Ю.Л.: Нам необхідно прийняти рішення. Прошу   проголосувати :       

                                                                                                 ЗА-21 

                                                                                       ПРОТИ-0 

                                                                         УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Тамко С.О.: «Про надання згоди на розроблення проекту землеустрою  щодо  відведення 

земельної ділянки у власність  громадянам міської ради» 

 

Гульдас Ю.Л.: Нам необхідно прийняти рішення. Прошу проголосувати :       

                                                                

                                                                                                 ЗА-21 

                                                                                       ПРОТИ-0 

                                                                         УТРИМАЛИСЬ-0 

 



Тамко С.О.:«Про надання згоди гр. Бойку Андрію Григоровичу на розроблення проекту 

землеустрою  щодо відведення земельної ділянки в оренду для будівництва та розміщення 

гаража для легкового автомобіля в м. Мала Виска, вул. Шевченка біля будинку  №72» 

 

Гульдас Ю.Л.: Нам необхідно прийняти рішення. Прошу проголосувати :       

ЗА-21 

                                                                                       ПРОТИ-0 

                                                                         УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Тамко С.О. «Про продовження терміну дії договору особистого строкового сервітуту для 

розміщення малої архітектурної форми (павільйону) в м. Мала Виска, вул.Жовтнева, 97-А 

філії ТОВ НДКП «Пектораль»» 

 

Гульдас Ю.Л.: Нам необхідно прийняти рішення. Прошу   проголосувати :       

ЗА-20 

                                                                                       ПРОТИ-0 

                                                                         УТРИМАЛИСЬ-1 

 

Тамко С.О.:«Про продовження терміну дії договору особистого строкового сервітуту для 

розміщення малої архітектурної форми (павільйону) в м. Мала Виска вул.Велігіна, (біля 

міського ринку) ФОП Дудіну О.Є.» 

 

Гульдас Ю.Л.: Нам необхідно прийняти рішення. Прошу   проголосувати :       

                                                                

                                                                                                 ЗА-21 

                                                                                       ПРОТИ-0 

                                                                         УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Тамко С.О.: «Про  погодження надання пропозицій щодо виділення земельної ділянки у 

власність із земель державної власності» 

 

Гульдас Ю.Л.: Нам необхідно прийняти рішення. Прошу проголосувати :       

                                                                

                                                                                                 ЗА-21 

                                                                                       ПРОТИ-0 

                                                                         УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Тамко С.О.:«Про надання згоди на розроблення технічної документації із землеустрою 

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

власність громадянам міської ради» 

 

Гульдас Ю.Л.: Нам необхідно прийняти рішення. Прошу   проголосувати :       

ЗА-20 

                                                                                       ПРОТИ-0 

                                                                         УТРИМАЛИСЬ-1 

 

 

Гульдас Ю.Л.: Шановні  депутати! Порядок денний п’ятої  сесії вичерпано. У кого є  

зауваження щодо ведення та порядку роботи сесії?  Немає. П’яту чергову сесію міської 

ради сьомого скликання оголошую ЗАКРИТОЮ. Дякую усім за роботу. 

(Звучить Державний Гімн України) 

 

Маловисківський міський голова                                                                   Ю.Л.ГУЛЬДАС 


