
    
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 

П’ЯТДЕСЯТОЇ ЧЕРГОВОЇ СЕСІЇ 

МАЛОВИСКІВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ 

сьомого скликання 

від 31 січня  2019 року 

Початок засідання:10.00.    

Засідання п’ятдесятої чергової сесії міської ради відкриває та проводить 

Маловисківський міський голова Юрій Леонідович Гульдас. 

Протокол засідання сесії веде начальник загального відділу виконавчого комітету  

Маловисківської міської ради Берегуленко Тамара Михайлівна. 

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

пленарне засідання п’ятдесятої чергової сесії міської ради з обраних 26 депутатів  

з’явилося 14 депутатів. Відсутні 12 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  п’ятдесятої сесії.  

Прошу проголосувати (поіменне голосування) : 

 

                                                                                                                    ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 
Гульдас Ю.Л.:  П’ятдесяту сесію Маловисківської міської ради сьомого скликання 

оголошую ВІДКРИТОЮ.  

(Звучить гімн України) 

На пленарне засідання п’ятдесятої   сесії міської ради запрошені: 

заступники міського голови  

керівники структурних підрозділів міської ради 

сільські старости 

керівники комунальних підприємств, підпорядкованих міській раді; 

старійшини.  

Отже, на порядок денний п’ятдесятої  сесії Маловисківської міської ради сьомого 

скликання виносяться  такі питання: 

1. Про затвердження Плану перспективного розвитку території  Маловисківської 

міської  об’єднаної територіальної громади  на 2019 – 2021 роки; 

2. Про затвердження Плану роботи Маловисківської міської ради  на 2019 рік; 

3. Про затвердження Антикорупційних заходів  Маловисківської міської ради на 2019 

рік; 

4. Про присвоєння звання  "Почесний громадянин  міста Мала Виска"; 

5. Про надання матеріальної допомоги ДБСТ Кожемяків, м. Мала Виска; 

6. Про участь у конкурсному відборі проектної заявки «Будівництво очисних споруд 

м. Мала Виска Кіровоградської області потужністю  до 300 м3»; 

7. Про участь у конкурсному відборі проектної заявки «Капітальний ремонт даху ЗШ 

№ 4 І-ІІІ ступенів в м.Мала Виска, Маловисківського району, Кіровоградської 

області по вул.Європейська 17 (коригування)»; 



8. Про участь у конкурсному відборі проектної заявки «Реконструкція водопровідних 

мереж вулиць міста Мала Виска, с.Заповідне (Комсомольське) та с.Вишневе 

(Ульянівка), Маловисківського району,Кіровоградської області (коригування)»; 

9. Земельні питання; 

10. Про постановку на балансовий облік лед - екрану, придбаного  в рамках програми 

«ДОБРЕ». 

У кого є ще пропозиції до порядку денного  пленарного засідання ? 

Постолюк Л.А.: До міської ради надійшов депутатський запит Лахтая М.М. Прошу 

включити до порядку денного питання Про розгляд депутатського  запиту  Лахтая М.М. 

Гульдас Ю.Л.:  Прошу проголосувати за внесення до порядку денного пленарного 

засідання депутатського запиту Лахтая М.М. (поіменне голосування) : 

ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Гульдас Ю.Л.:  Прошу проголосувати за такий Порядок денний пленарного 

засідання  50-ї  сесії міської  ради (поіменне голосування).  

ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

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

Нам необхідно затвердити РЕГЛАМЕНТ І ПОРЯДОК РОБОТИ пленарного 

засідання 50-ї   сесії. 

На ваш розгляд пропонується наступний регламент і порядок роботи пленарного 

засідання  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 пленарного засідання 50-ї сесії Маловисківської міської ради закінчити 

сьогодні, без перерви.  Інші пропозиції є? Немає. 

Прошу проголосувати за запропонований регламент і порядок роботи пленарного 

засідання сесії.  (поіменне голосування)  

ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

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

денного: 

Про затвердження Плану перспективного розвитку території  Маловисківської міської  

об’єднаної територіальної громади  на 2019 – 2021 роки 

Доповідає завідувач сектором економіки та інвестицій виконкому міської ради Федоренко 

Галина Вікторівна    

(доповідає Федоренко Г.В.) 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.:  Рішення приймається. 

Про затвердження Плану роботи Маловисківської міської ради  на 2019 рік 

Доповідає секретар ради Постолюк Леся Анатоліївна    

(доповідає Постолюк Л.А.) 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 



Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.:  Рішення приймається 

Про затвердження Антикорупційних заходів  Маловисківської міської ради на 2019 рік 

Доповідає секретар ради Постолюк Леся Анатоліївна    

(доповідає Постолюк Л.А.) 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.:  Рішення приймається 

Про присвоєння звання  "Почесний громадянин  міста Мала Виска" 

Доповідає заступник міського голови Жовтило Алла Василівна    

(доповідає Жовтило А.В.) 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.:  Рішення приймається 

Про надання матеріальної допомоги ДБСТ Кожем′яків, м. Мала Виска 

Доповідає заступник міського голови Жовтило Алла Василівна    

(доповідає Жовтило А.В.) 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.:  Рішення приймається 

Про участь у конкурсному відборі проектної заявки «Будівництво очисних споруд м. Мала 

Виска Кіровоградської області потужністю до 300 м3» 

Доповідає інспектор  сектору  економіки та інвестицій виконкому міської ради Сойченко 

Тетяна Василівна     

(доповідає Сойченко Т.В.) 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.:  Рішення приймається 

Про участь у конкурсному відборі проектної заявки «Капітальний ремонт даху ЗШ № 4 І-

ІІІ ступенів в м.Мала Виска, Маловисківського району, Кіровоградської області по вул. 

Європейська 17 (коригування)» 

Доповідає інспектор  сектору  економіки та інвестицій виконкому міської ради Сойченко 

Тетяна Василівна     

(доповідає Сойченко Т.В.) 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

 

Прошу   проголосувати :                                                                       



                                                                                                                       ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.:  Рішення приймається 

Про участь у конкурсному відборі проектної заявки «Реконструкція водопровідних мереж 

вулиць міста Мала Виска, с.Заповідне (Комсомольське) та с.Вишневе (Улянівка), 

Маловисківського району,Кіровоградської області (коригування)» 

Доповідає інспектор  сектору  економіки та інвестицій виконкому міської ради Сойченко 

Тетяна Василівна     

(доповідає Сойченко Т.В.) 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.:  Рішення приймається 

Земельні питання.  Доповідає начальник земельного відділу Цибульський Ігор 

Анатолійович.    

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

відведення земельної ділянки у власність громадянам міської ради 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                      ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.:  Рішення приймається 

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

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) СФГ 

«Перебейніс Валерій Петрович» за адресою: вул. В. Бровченка, 16 м. Мала Виска, 

Кіровоградської області 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.:  Рішення приймається 

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

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

Василю Івановичу за адресою: вул. Гагаріна, 18 м. Мала Виска, Кіровоградської області 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                      ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.:  Рішення приймається 

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

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

Олені Борисівні за адресою: вул. Калинова, 17 м. Мала Виска, Кіровоградської області 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                      ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.:  Рішення приймається 



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

відведення земельної ділянки в користування на умовах оренди ТОВ «Сімтая Інфо» за 

адресою: вул. Новомиргородське шосе, 3а Мала Виска, Кіровоградської області  

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.:  Рішення приймається 

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

відведення земельної ділянки в користування на умовах оренди  громадянам міської ради 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.:  Рішення приймається 

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

ділянки у власність гр. Куриляку Дмитру Васильовичу для ведення особистого 

селянського господарства за адресою: вул. Степова с.Олександрівка Маловисківського 

району Кіровоградська область 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.:  Рішення приймається 

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

ділянки у власність гр.Малахатьку Дмитру Володимировичу для ведення особистого 

селянського господарства за адресою: Кіровоградська область Маловисківського району 

(за межами населеного пункту) 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.:  Рішення приймається 

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

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

Людмилі Леонідівні за адресою: І пров. Професійний, 44 м. Мала Виска, Кіровоградської 

області 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.:  Рішення приймається 

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

ділянок у власніст гр. Костенко Людмилі Іванівні за адресою: вул. Перемоги, 8 с. 

Олександрівка Маловисківського району 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       



ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.:  Рішення приймається 

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

ділянок у власність гр. Зарудньому Миколі Адамовичу за адресою: вул. Перемоги, 6 с. 

Олександрівка Маловисківського району 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.:  Рішення приймається 

Про постановку на балансовий облік лед - екрану, придбаного  в рамках програми 

«ДОБРЕ» 

Доповідає секретар ради Постолюк Леся Анатоліївна    

(доповідає Постолюк Л.А.) 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.:  Рішення приймається 

Про розгляд депутатського  запиту  Лахтая М.М. 

Доповідає секретар ради Постолюк Леся Анатоліївна    

(доповідає Постолюк Л.А.) 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.:  Рішення приймається. Шановні  депутати! Порядок денний п’ятдесятої  

сесії вичерпано.  Питання розглянуті.   

Надаю слово секретарю ради Постолюк Л.А., яка проінформує Вас про порядок подання 

електронної декларації за 2018 рік. 

(Постолюк Л.А. проводить роз’яснювальну роботу про декларування доходів депутатів 

міської ради за 2018 рік) 

Гульдас Ю.Л.:  Дякую усім за роботу. Отже, 50 – у сесію міської ради сьомого скликання 

оголошую ЗАКРИТОЮ.  

(Звучить Державний Гімн України) 

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                                       Ю.Л.ГУЛЬДАС 


