
 
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  

ДЕВ’ЯТОЇ СЕСІЇ  МАЛОВИСКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  

сьомого скликання 

від 10 червня 2016 року    

Початок засідання:10.00.    

 

Засідання дев’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 дев’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  дев’ятої сесії.  Прошу 

проголосувати : 

                                                                                                      ЗА-21 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Дев’яту  сесію Маловисківської міської ради сьомого скликання оголошую ВІДКРИТОЮ .  

(Звучить гімн України) 

 

На пленарне засідання дев’ятої  сесії міської ради запрошені: 

заступники міського голови  

керівники структурних підрозділів міської ради 

сільські старости 

керівники комунальних підприємств, підпорядкованих міській раді: 

Мала Виска «МКП» - Лисенко В.П. 

Мала Виска «Водоканал» - Аврунов В.А. 

Мала Виска «Міський Ринок» - Олініченко О.О.  

Мала Виска «ЖЕД» - Чмихун М.П. 

керівники комунальних установ: 

ДНЗ «Ромашка» - Зовва Н.М. 

ДНЗ «Чебурашка» - Порубенко Г.В. 

Маловисківський спортивний стадіон «Колос» - Бондаренко А.І. 

Маловисківська ЗШ №3 -  Шусь І.С.   

Маловисківська ЗШ №4 - Бєлов М.М.   

Паліївська ЗШ – Грек Н.В. 

Олександрівська ЗШ – Щербак С.Б. 

військовий комісар Маловисківського районного військового комісаріату Балабуха О.В.(на 

даний час у відрядженні),  присутній на пленарному засіданні  Небога Олександр Іванович-  

заступник військового комісара Маловисківського районного військового комісаріату . 

члени Ради старійшин 

представники ОСББ «Злагода 7А», «Друга Мрія». 

 Отже, на порядок денний дев’ятої  сесії Маловисківської міської ради сьомого  скликання 

виносяться питання: 



1. Про внесення змін до рішення від 24 грудня  2015 року №25 «Про міський бюджет  

на 2016 рік»; доповідає спеціаліст-економіст міської ради Стець Ірина Олексіївна; 

2.Про затвердження проектної заявки «Одностадійний проект на капітальний ремонт ЗШ 

№ 4 І-ІІІ ст. із заміною дерев’яних віконних блоків і вхідних та тамбурних дверей на 

металопластикові»; доповідає секретар міської ради Постолюк Леся Анатоліївна;  

3.Про затвердження проектних заявок «Капітальний ремонт благоустрою головного 

фасаду ДНЗ «Ромашка» м. Мала Виска, вул. Спортивна, 9»; доповідає секретар міської 

ради Постолюк Леся Анатоліївна;  

4.Про передачу з балансу КП «Мала Виска ЖЕД» Маловисківської  міської ради 

житлового будинку №7-а по вул.Шевченка в м. Мала Виска на баланс об’єднання  

співвласників багатоквартирного будинку «Злагода 7А»;доповідає керуючий справами 

міської ради Линник Людмила Іванівна; 

5.Про передачу з балансу КП «Мала Виска ЖЕД» Маловисківської  міської ради 

житлового будинку № 61 по вул.Центральна в м. Мала Виска на баланс об’єднання  

співвласників багатоквартирного будинку «Друга Мрія»; доповідає керуючий справами 

міської ради Линник Людмила Іванівна; 

6.Про реорганізацію Олександрівської ЗШ І-ІІІ ступенів та Олександрівського ДНЗ  

«Колосок» у Олександрівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів-дошкільний навчальний заклад»; доповідає начальник відділу освіти, молоді та 

спорту Шпак Алла Володимирівна; 

7.Про реорганізацію Паліївської  ЗШ І-ІІІ ступенів та Паліївського  ДНЗ «Колобок» у  

Паліївський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-

дошкільний навчальний заклад»; доповідає начальник відділу освіти, молоді та спорту 

Шпак Алла Володимирівна; 

8.Про затвердження Програми «Шкільний автобус» на 2016-2017 роки; доповідає 

начальник відділу освіти, молоді та спорту Шпак Алла Володимирівна; 

9.Про затвердження Програми оздоровлення та відпочинку дітей та підлітків на території 

Маловисківсьокої міської ради на 2016 – 2017роки; доповідає інспектор з питань захисту 

прав дітей Захватихата Павло Васильович; 

10.Про внесення змін до складу комісії при виконавчому комітеті Маловисківської міської 

ради; доповідає інспектор з питань захисту прав дітей Захватихата Павло Васильович; 

11.Про затвердження Програми «Перевезення пільгових категорій пасажирів у 

приміському і міжміському сполученнях та залізничним транспортом»; доповідає 

заступник начальника фінансово-економічного відділу міської ради Похила Лариса 

Василівна;  

12.Про затвердження програми  «Призовник 2016 -2020»; доповідає секретар міської ради 

Постолюк Леся Анатоліївна; співдоповідь – Небога Олександр Іванович, заступник 

військового комісара Маловисківського районного військового комісаріату. 

13.Земельні питання доповідає начальник земельного відділу міської ради Тамко 

Станіслав Олександрович. 

14.Про надання матеріальної допомоги громадянам міської ради; доповідає секретар 

міської ради Постолюк Леся Анатоліївна; 

Інших пропозицій щодо порядку денного немає?  

Прошу проголосувати за такий порядок денний засідання 9-ї сесії міської  ради.  

 ЗА-21 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                          УТРИМАЛИСЬ-0  

ПОРЯДОК ДЕННИЙ приймається. Шановні колеги! Нам необхідно затвердити 

РЕГЛАМЕНТ І ПОРЯДОК РОБОТИ дев’ятої   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 дев’ятої  сесії 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  

Приймається.  

Шановні колеги! 

Перше питання порядку денного: Про внесення змін до рішення від 24 грудня  2015 року 

№25 «Про міський бюджет  на 2016 рік»; доповідає спеціаліст-економіст міської ради 

Стець Ірина Олексіївна; 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-21 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                          УТРИМАЛИСЬ-0  

Рішення приймається. 

 

Друге питання порядку денного: Про затвердження проектної заявки «Одностадійний 

проект на капітальний ремонт ЗШ № 4 І-ІІІ ст. із заміною дерев’яних віконних блоків і 

вхідних та тамбурних дверей на металопластикові»; доповідає секретар міської ради 

Постолюк Леся Анатоліївна;  

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-21 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                          УТРИМАЛИСЬ-0  

Рішення приймається. 

 

Третє питання порядку денного: Про затвердження проектних заявок «Капітальний 

ремонт благоустрою головного фасаду ДНЗ «Ромашка» м. Мала Виска, вул. Спортивна, 

9»; доповідає секретар міської ради Постолюк Леся Анатоліївна;  

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-21 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                          УТРИМАЛИСЬ-0  

Рішення приймається. 

 

Четверте питання порядку денного: Про передачу з балансу КП «Мала Виска ЖЕД» 

Маловисківської  міської ради житлового будинку №7-а по вул.Шевченка в м. Мала Виска 

на баланс об’єднання  співвласників багатоквартирного будинку «Злагода 7А»; доповідає 

керуючий справами міської ради Линник Людмила Іванівна; 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-21 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                          УТРИМАЛИСЬ-0  

Рішення приймається. 

 



П’яте питання порядку денного: Про передачу з балансу КП «Мала Виска ЖЕД» 

Маловисківської  міської ради житлового будинку №61 по вул.Центральна в м. Мала 

Виска на баланс об’єднання  співвласників багатоквартирного будинку «Друга Мрія»; 

доповідає керуючий справами міської ради Линник Людмила Іванівна; 

 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-21 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                          УТРИМАЛИСЬ-0  

 

Рішення приймається. 

 

 

Шосте питання порядку денного Про реорганізацію Олександрівської ЗШ І-ІІІ ступенів та 

Олександрівського ДНЗ  «Колосок» у Олександрівський навчально-виховний комплекс 

«Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад»; доповідає 

начальник відділу освіти, молоді та спорту Шпак Алла Володимирівна; 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-21 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                          УТРИМАЛИСЬ-0  

Рішення приймається. 

 

Сьоме  питання порядку денного Про реорганізацію Паліївської  ЗШ І-ІІІ ступенів та 

Паліївського  ДНЗ «Колобок» у  Паліївський навчально-виховний комплекс 

«Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад»; доповідає 

начальник відділу освіти, молоді та спорту Шпак Алла Володимирівна; 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-21 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                          УТРИМАЛИСЬ-0  

Рішення приймається. 

 

Восьме  питання порядку денного: Про затвердження Програми «Шкільний автобус» на 

2016-2017 роки; доповідає начальник відділу освіти, молоді та спорту Шпак Алла 

Володимирівна; 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-21 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                          УТРИМАЛИСЬ-0  

 

Рішення приймається. 

 

Дев’яте питання порядку денного: Про затвердження Програми оздоровлення та 

відпочинку дітей та підлітків на території Маловисківсьокої міської ради на 2016 – 

2017роки; доповідає інспектор з питань захисту прав дітей Захватихата Павло 

Васильович; 



 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-21 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                          УТРИМАЛИСЬ-0  

Рішення приймається. 

 

Десяте питання порядку денного:  Про внесення змін до складу комісії при виконавчому 

комітеті Маловисківської міської ради; доповідає інспектор з питань захисту прав дітей 

Захватихата Павло Васильович; 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-21 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                          УТРИМАЛИСЬ-0  

 

Рішення приймається. 

 

Одинадцяте питання порядку денного: Про затвердження Програми «Перевезення 

пільгових категорій пасажирів у приміському і міжміському сполученнях та залізничним 

транспортом»; доповідає заступник начальника фінансово-економічного відділу міської 

ради Похила Лариса Василівна;  

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-21 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                          УТРИМАЛИСЬ-0  

Рішення приймається. 

 

Дванадцяте питання порядку денного: Про затвердження програми  «Призовник 2016 -

2020»; доповідає секретар міської ради Постолюк Леся Анатоліївна; Співдоповідь – 

Небога Олександр Іванович, заступник військового комісара Маловисківського районного 

військового комісаріату. 

 

Гульдас Ю.Л.: Пропоную допрацювати дану програму та внести на повторний розгляд на 

чергову сесію. Тож пропоную прийняти її за основу. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-21 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                          УТРИМАЛИСЬ-0  

Рішення приймається. Програма прийнята за основу та буде внесена на розгляд на 

наступну сесію. 

 

Тринадцяте питання порядку денного: Земельні питання; доповідає начальник земельного 

відділу міської ради Тамко Станіслав Олександрович. 

Перед розглядом земельних питань повідомляю, що на сесію міської ради надійшли заяви 

про конфлікт інтересів: 

Гульдаса Юрія Леонідовича – при розгляді заяви Гульдас Тетяни Володимирівни; 

  Гульдас Сергія Юрійовича – при розгляді заяви Гульдас Тетяни Володимирівни; 

Разілевича Романа Анатолійовича – при розгляді заяви Разілевича Анатолія 

Никифоровича; 

Кирсті Олексія Леонідовича – при розгляді заяви Кирсті Олексія Леонідовича (на 

сесійному засіданні відсутній, тому участі у прийнятті рішення не прийматиме);  



Рули Сергія Анатолійовича – при розгляді заяви Рули Дарії Андріївни.  

При цьому повідомляємо, що вищевказані посадові особи та депутати міської ради 

не приймали  участі у розробці проектів нормативних документів міської ради та 

утримаються від голосування під час прийняття рішень з даних питань. Тож, надається 

слово доповідачу з земельних питань Тамку С.О. 

 

1.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

постійне користування «Кіровоградський облавтодор»  для розміщення та експлуатації  

будівель і споруд  автомобільного транспорту та дорожнього господарства  в м. Мала 

Виска  по вул. Горького,45 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-21 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

2.Про  затвердження  проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки      у 

власність (на праві спільної сумісної власності) громадянам Чуйку Вадиму Івановичу, 

Чуйко  Вікторії Юріївні по вул. Першотравнева, 35   в  м. Мала Виска  

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-21 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

  

3.Про  затвердження   технічної    документації   із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) що передається у власність гр. Донцю Юрію 

Анатолійовичу по вул. Ватутіна,23  в  м. Мала Виска 

  

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-21 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

4.Про надання у власність земельної ділянки гр. Волошину Олександру Миколайовичу,  в 

м. Мала Виска по вул. Зарічна, 23 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-21 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

  

5.Про надання у власність земельної ділянки гр. Скидановій Аллі Іванівні,  в м. Мала 

Виска по вул. Жовтнева, 170 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-21 

                                                                                        ПРОТИ-0 



                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

  

6.Про  погодження надання пропозицій щодо виділення земельної ділянки у власність із 

земель державної власності  

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-21 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Рішення приймається. 

 

7.Про  вилучення   земельних ділянок  

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-21 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

8.Про  затвердження  проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Царенко Софії Дем′янівні по пров. Шевченка,18 в  м. Мала Виска  

 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-21 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Рішення приймається. 

  

9.Про затвердження технічної    документації   із землеустрою щодо розміщення 

тимчасової споруди ( павільону ) гр. Мельник Валентини Миколаївни по вул. 

Шевченка,(біля Маловисківської центральної лікарні)  в  м. Мала Виска  

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-21 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

10.Про продовження терміну користування земельною ділянкою на умовах оренди  ФОП 

Гілка Л.І. шляхом укладання додаткової угоди до договору оренди  за адресою: вул. 

Шевченка 62а, м. Мала Виска. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-21 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Рішення приймається. 

 



11.Про надання згоди на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність  громадянам міської ради 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-19 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

НЕ ГОЛОСУВАЛИ -2 

Рішення приймається. 

 

12.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 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-21 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

13.Про надання згоди гр. Ружиній В.Л. на розроблення проекту землеустрою  щодо 

відведення земельної ділянки в оренду для будівництва та розміщення гаража для 

легкового автомобіля в м. Мала Виска, вул. Шевченка,7   

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-21 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

14.Про надання згоди  гр.Трачу С.А. на розроблення проекту землеустрою  щодо 

відведення земельної ділянки в оренду для будівництва та розміщення гаража для 

легкового автомобіля в м. Мала Виска, вул. Шевченка,7   

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-21 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

15.Про надання згоди гр. Олійник В.Г. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду для ведення городництва в м.Мала Виска, вул. 

Матросова,14   

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-21 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

  



16.Про надання згоди гр. Дзюбенку О.Г. на розроблення проекту землеустрою  щодо 

відведення земельної ділянки в оренду для ведення городництва в м. Мала Виска, вул. 

Тобілевича,9   

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-21 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Рішення приймається. 

 

Гульдас Ю.Л. Перед розглядом наступного питання передаю головування секретарю 

міської ради, як маю конфлікт інтересів. 

 

 

17. Про надання у власність шляхом  викупу земельної ділянки  гр.Гульдас Т. В.в м.Мала 

Виска по вул. Новомиргородське  шосе, 21 

 

Постолюк Л.А.. Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-19 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

НЕ ГОЛОСУВАЛИ -2 

Рішення приймається.Передаю головування міському голові.  

 

 

Чотирнадцяте питання порядку денного: Про надання матеріальної допомоги громадянам 

міської ради; доповідає секретар міської ради Постолюк Леся Анатоліївна; 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-21 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Шановні  депутати  ! Порядок денний дев’ятої  сесії вичерпано. 

У кого є  зауваження щодо ведення та порядку роботи сесії?  Немає.  

Отже, дев’яту  сесію міської ради сьомого скликання оголошую ЗАКРИТОЮ. 

Дякую усім за роботу. 

(Звучить Державний Гімн України) 

 

 

 

 

Міський голова                              Ю.Л. ГУЛЬДАС 


