
    
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 ВОСЬМОЇ СЕСІЇ  МАЛОВИСКІВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ  

сьомого скликання 

від 31 травня   2018 року    

Початок засідання:10.00.    

 

Засідання тридцять восьмої 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 восьмої   чергової ради з обраних 26 депутатів  з’явилося 20 

депутатів. Відсутні 6 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 восьмої сесії.  

Прошу проголосувати (поіменне голосування) : 

                                                                                                                    ЗА-21 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Тридцять восьму сесію Маловисківської міської ради сьомого скликання оголошую 

ВІДКРИТОЮ.  

(Звучить гімн України) 

 

На пленарне засідання тридцять восьмої  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 тридцять восьмої сесії Маловисківської міської ради 

сьомого скликання виносяться  такі питання: 

 

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

2018 рік»;  

2. Про надання дозволу виконавчому комітету Маловисківської міської ради на 

розробку Генерального плану м. Мала Виска Маловисківського району  

Кіровоградської області 

3. Про надання дозволу на розробку детального плану території кварталу вул. 

Промислова, вул. О. Кошового, з метою впорядкування ділянки та реконструкції 

комплексу будівель по вул. Промисловій, 6 в м. Мала Виска 

4. Про затвердження Програми  «Призовник 2018» 

5. Про надання дозволу ПАТ «Укрпошта» на оренду  приміщення в с.Олександрівка 



6. Про преміювання випускників 2018 року, які за результатами ЗНО-2018 отримали 

180-200 балів 

7. Про призначення на посаду директора Маловисківського дошкільного навчального 

закладу «Ромашка» Капустері Ольги Василівни   

8. Про призначення на посаду директора Маловисківського дошкільного навчального 

закладу № 5 «Чебурашка» Недільченко Людмили Сергіївни   

9. Про призначення директором Маловисківської ЗШ № 4 І-ІІІ ступенів 

10. Коваленко Інну  Борисівну  

11. Про затвердження бренду міста Мала Виска 

12. Земельні питання  

У кого є пропозиції до порядку денного . 

 

Постолюк Л.А. : Прошу до порядку денного внести такі питання : 

1. Про внесення змін до Програми та Положення про надання одноразової 

матеріальної допомоги громадянам Маловисківської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2018 -2020 роки  

2. Про розгляд депутатського запиту Бровченка О.Д. та групи депутатів (6 осіб)  

Гульдас Ю.Л.: Пропоную проголосувати про внесення до порядку денного питання «Про 

внесення змін до Програми та Положення про надання одноразової матеріальної допомоги 

громадянам Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади на 2018 -2020 

роки»  

ЗА-21 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу секретаря ради Постолюк Л.А. зачитати депутатський запит 

Бровченка та групи депутатів з 6 осіб. 

 

(Постолюк Л.А. зачитує депутатський запит) 

 

Гульдас Ю.Л.: Шановні депутати, звертаю Вашу увагу, що в депутатському запиті 

порушуються питання організації внутрішнього розпорядку роботи навчальних закладів, в 

т.ч. вирішення кадрових питань. За вказаних обставин, я вважаю, що такі питання, як 

робота з кадрами не розглядаються радою. Рада може заслуховувати,  керуючись п.11. ст. 

26 "Про місцеве самоврядування в Україні", керівників виконавчих органів ради та 

посадових осіб, яких вона призначає. Таким чином, я вважаю недоцільним внесення до 

порядку денного питання «Про розгляд депутатського запиту Бровченка О.Д. та групи 

депутатів (6 осіб)». Ставлю дане питання на голосування.  

ЗА- 11 

                                                                                                                                   ПРОТИ-1 

                                                                                                                      УТРИМАЛИСЬ-8 

Отже, рішення не приймається. 

 

Депутат Таран Л.В.: Юрію Леонідовичу, якщо депутатський запит не буде внесено до 

розгляду міської ради, то я залишу засідання. І разом зі мною вийдуть ще депутати. 

Ніколенко М.В.: Ми залишаємо засідання сесії.  

(залу залишають депутати міської ради Таран Л.В., Селянко В.П., Ніколенко О.В., 

Ніколенко М.В., Бровченко О.Д, Довгопола О.Г., Плахута О.В.) 

Гульдас Ю.Л.: В зв’язку з відсутністю кворуму оголошую перерву.  

 

(ПЕРЕРВА) 



(протягом перерви на засідання сесії прибувають депутати міської ради Макарицька Н.М., 

Рула С.А., Кирстя О.Л.)  

 

(ПРОДОВЖЕННЯ ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ) 

Гульдас Ю.Л.: Шановні депутати, в зв’язку з прибуттям на засідання сесії депутатів 

Макарицької Н.М., Рули С.А., Кирсті О.Л. є кворум – присутні 15 депутатів. Пленарне 

засідання є повноважним. Продовжуємо засідання.    

Прошу проголосувати за оголошений  порядок денний засідання 38-ї сесії міської  ради 

(поіменне голосування).  

 

ЗА-16 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                       УТРИМАЛИСЬ-0   

ПОРЯДОК ДЕННИЙ приймається. 

 

Гульдас Ю.Л.: Шановні колеги! Нам необхідно затвердити РЕГЛАМЕНТ І ПОРЯДОК 

РОБОТИ 38-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 38-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-16 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                             УТРИМАЛИСЬ-0 

Приймається.                                                      

Гульдас Ю.Л.: Шановні колеги! 

Переходимо до розгляду питань порядку денного: 

Про внесення змін до рішення від 21 грудня 2017 року «Про міський бюджет на 2018 рік»; 

Доповідає спеціаліст сектору фінансів відділу економіки та бухгалтерського обліку 

виконкому міської ради Стець Ірина Олексіївна   

(доповідає Стець.І.О.) 

 

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

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-16 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                        УТРИМАЛИСЬ-0  

Рішення приймається. 

 

Про надання дозволу на розробку Генерального плану м. Мала Виска Маловисківського 

району  Кіровоградської області 

Доповідає завідувач сектору  відділу  ЖКГ виконкому міської ради  Пісний Сергій 

Анатолійович      

(доповідає Пісний С.А.) 

 

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

Прошу   проголосувати :      



ЗА-16 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                        УТРИМАЛИСЬ-0  

Рішення приймається. 

 

Про надання дозволу на розробку детального плану території кварталу вул. Промислова, 

вул. О. Кошового, з метою впорядкування ділянки та реконструкції комплексу будівель по 

вул. Промисловій, 6 в м. Мала Виска 

Доповідає завідувач сектору  відділу  ЖКГ виконкому міської ради  Пісний Сергій 

Анатолійович      

(доповідає Пісний С.А.) 

 

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

Прошу   проголосувати :      

ЗА-16 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                        УТРИМАЛИСЬ-0  

Рішення приймається. 

 

Про затвердження Програми  «Призовник 2018» 

Доповідає начальник загального відділу виконкому міської ради Берегуленко Тамара 

Михайлівна 

(доповідає Берегуленко Т.М.) 

 

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

Прошу   проголосувати :      

ЗА-17 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                        УТРИМАЛИСЬ-0  

Рішення приймається. 

 

Про надання дозволу ПАТ «Укрпошта» на оренду  приміщення в с.Олександрівка 

Доповідає спеціаліст – юрист  міської ради виконкому Захватихата Тетяна Валеріївна 

(доповідає Захватихата Т.В.) 

 

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

Прошу   проголосувати :      

ЗА-17 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                         УТРИМАЛИСЬ-0  

Рішення приймається. 

 

Про надання дозволу на списання основних засобів,які перебувають на балансі  відділу 

освіти, молоді та спорту  виконавчого комітету Маловисківської міської ради( 

Маловисківська загальноосвітня школа № 4 І-ІІІ ступенів, Маловисківська гімназія, ДНЗ 

«Ромашка) 

Доповідає начальник відділу освіти, молоді та спорту виконкому міської ради Шпак А.В. 

(доповідає Шпак А.В.) 

 

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

Прошу   проголосувати:      

ЗА-17 



                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                        УТРИМАЛИСЬ-0  

Рішення приймається. 

 

Про преміювання випускників 2018 року, які за результатами ЗНО-2018 отримали 180-200 

балів 

Доповідає начальник відділу освіти, молоді та спорту міської ради Шпак Алла 

Володимирівна 

(доповідає Шпак А.В.) 

 

Депутат Артишко В.В.: Шановні депутати, пропоную суму премії збільшити до 5 тис.грн., 

щоб вона була відчутною підтримкою старанних випускників шкіл громади. 

 

Гульдас Ю.Л.: Пропозиція приймається. Шановні депутати, нам необхідно прийняти 

рішення. 

Прошу   проголосувати:      

ЗА-17 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                       УТРИМАЛИСЬ-0  

Рішення приймається 

 

Про призначення на посаду директора Маловисківського дошкільного навчального 

закладу «Ромашка» Капустері Ольги Василівни   

Доповідає начальник відділу освіти, молоді та спорту міської ради Шпак Алла 

Володимирівна 

(доповідає Шпак А.В.) 

 

Постолюк Л.А.: Є пропозиція, укласти строковий трудовий договір на три роки. 

Гульдас Ю.Л.: Пропозиція приймається. Шановні депутати, нам необхідно прийняти 

рішення. 

Прошу   проголосувати :      

ЗА-17 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                        УТРИМАЛИСЬ-0  

Рішення приймається 

 

Про призначення на посаду директора Маловисківського дошкільного навчального 

закладу № 5 «Чебурашка» Недільченко Людмили Сергіївни   

Доповідає начальник відділу освіти, молоді та спорту міської ради Шпак Алла 

Володимирівна 

(доповідає Шпак А.В.) 

 

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

Прошу   проголосувати :      

ЗА-7 

                                                                                             ПРОТИ-1 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-9 

Рішення не приймається 

Про призначення директором Маловисківської ЗШ № 4 І-ІІІ ступенів 

Коваленко Інни Борисівни  

Доповідає начальник відділу освіти, молоді та спорту міської ради Шпак Алла 

Володимирівна 



(доповідає Шпак А.В.) 

 

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

Прошу   проголосувати :      

ЗА-17 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                        УТРИМАЛИСЬ-0  

Рішення приймається 

 

Про затвердження бренду міста Мала Виска 

Доповідає заступник міського голови Жовтило Алла Василівна  

(доповідає Жовтило А.В.) 

 

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

Прошу   проголосувати :      

ЗА-17 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                        УТРИМАЛИСЬ-0  

Рішення приймається 

 

Гульдас Ю.Л.: Земельні питання. Доповідає начальник відділу земельних відносин 

Цибульський Ігор Анатолійович. 

Перед розглядом повідомляю, що надійшла заява від депутата Артишка Валерія 

Володимировича про конфлікт інтересів під час розгляду питання про затвердження  

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за його  заявою та заявами його 

близьких осіб – Матко Дар’ї Валеріївни та Артишко Валентини Олександрівни, від 

Ніколенка Олександра Васильовича, Ніколенка Миколи Васильовича про конфлікт 

інтересів при розгляді питання про припинення права користування на умовах оренди 

земельної ділянки гр. Ніколенко Наталії Вікторівні, яка є їм близькою особою. 

Депутат Прилуцький М.М.: Також заявляю про конфлікт інтересів, так як подав на 

розгляд міської ради заяву, яка внесена до порядку денного.  

 

Гульдас Ю.Л.: Прийнято усну заяву про конфлікт інтересів Прилуцького М.М.. Отже, 

розпочинаємо розгляд земельних питань: 

 

(Доповідає Цибульський І.А., начальник відділу земельних відносин виконкому міської 

ради) 

 

Цибульський І.А.: Про  вилучення   земельних ділянок  

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

Прошу   проголосувати :      

 

ЗА-17 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                        УТРИМАЛИСЬ-0  

Рішення приймається. 

 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянам міської ради 

 

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

Прошу   проголосувати :      



ЗА-17 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                        УТРИМАЛИСЬ-0  

Рішення приймається. 

 

Цибульський І.А.: Про розгляд заяви Суржик Н.А. 

 

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

Прошу   проголосувати :      

 

ЗА-17 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                        УТРИМАЛИСЬ-0  

Рішення приймається. 

 

Цибульський І.А.: Про розгляд заяви Сумар Т.В. 

 

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

Прошу   проголосувати :      

 

ЗА-17 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                         УТРИМАЛИСЬ-0  

Рішення приймається. 

 

Цибульський І.А.: 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 

 

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

Прошу   проголосувати :      

 

ЗА-17 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                        УТРИМАЛИСЬ-0  

Рішення приймається. 

 

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

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

Л.П. за адресою: вул. Матусівська, 32, м. Мала Виска Кіровоградської області 

 

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

Прошу   проголосувати :      

 

ЗА-17 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                        УТРИМАЛИСЬ-0  

Рішення приймається. 

 

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

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



Болгаренковій Г.Д. за адресою: вул. Сагайдачного, 37, м. Мала Виска Кіровоградської 

області 

 

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

Прошу   проголосувати :      

 

ЗА-17 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                        УТРИМАЛИСЬ-0  

Рішення приймається. 

 

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

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

С.І. за адресою: вул. Південна, 39 м. Мала Виска Маловисківського району 

 

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

Прошу   проголосувати :      

 

ЗА-17 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                        УТРИМАЛИСЬ-0  

Рішення приймається. 

 

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

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

Н.І. за адресою: вул. Матросова, 65 м. Мала Виска Маловисківського району 

 

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

Прошу   проголосувати :      

 

ЗА-17 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                        УТРИМАЛИСЬ-0  

Рішення приймається. 

 

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

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

О.А. за адресою: вул. Героїв Крут, 44 м. Мала Виска Маловисківського району 

 

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

Прошу   проголосувати :      

 

ЗА-17 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                        УТРИМАЛИСЬ-0  

Рішення приймається. 

 

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

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

Г.Т. за адресою: вул. Шкільна, 12 с. Паліївка Маловисківського району 

 

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



Прошу   проголосувати :      

 

ЗА-17 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                        УТРИМАЛИСЬ-0  

Рішення приймається. 

 

Цибульський І.А.: Про надання дозволу на розміщення тимчасової споруди для 

провадження підприємницької діяльності ФОП Добрицькій І.Д. в м. Мала Виска по вул. 

Містечкова, 90/69  

 

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

Прошу   проголосувати :      

 

ЗА-17 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                        УТРИМАЛИСЬ-0  

Рішення приймається. 

 

 

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

відведення земельної ділянки в користування на умовах оренди  громадянам міської ради 

 

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

Прошу   проголосувати :      

 

ЗА-17 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                        УТРИМАЛИСЬ-0  

Рішення приймається. 

 

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

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

О.М. за адресою: вул. І. Мазепи, 24 м. Мала Виска Маловисківського району 

 

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

Прошу   проголосувати :      

 

ЗА-17 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                        УТРИМАЛИСЬ-0  

Рішення приймається. 

. 

 

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

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

А.А. за адресою: вул. Першотравнева, 53, м. Мала Виска Кіровоградської області 

 

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

Прошу   проголосувати :      

 

ЗА-17 



                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                        УТРИМАЛИСЬ-0  

Рішення приймається. 

 

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

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

В.І. за адресою: вул. О. Ковтуна, 37, м. Мала Виска Кіровоградської області 

 

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

Прошу   проголосувати :      

 

ЗА-17 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                        УТРИМАЛИСЬ-0  

Рішення приймається. 

 

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

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

Г.В. за адресою: вул. Князька, 49 м. Мала Виска Маловисківського району 

 

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

Прошу   проголосувати :      

 

ЗА-17 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                        УТРИМАЛИСЬ-0  

Рішення приймається. 

 

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

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

К.А. за адресою: вул. Центральна, 103 м. Мала Виска Маловисківського району 

 

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

Прошу   проголосувати :      

 

ЗА-17 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                        УТРИМАЛИСЬ-0  

Рішення приймається. 

Цибульський І.А.: Про погодження надання пропозицій щодо надання земельної ділянки у 

власність із земель державної власності громадянам Маловисківської міської ради 

 

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

Прошу   проголосувати :      

 

ЗА-17 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                        УТРИМАЛИСЬ-0  

Рішення приймається. 

 

Цибульський І.А.: Про погодження надання пропозицій щодо виділення земельної ділянки 

у власність із земель державної власності  



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

Прошу   проголосувати :      

ЗА-16 

                                                                                                      ПРОТИ-6 

                                                                                                                        УТРИМАЛИСЬ-4 

                      Не голосував – 1 – депутат Артишко В.В.  

Рішення не приймається. 

 

Цибульський І.А.: Про внесення на чергову сесію міської ради питання «Про погодження 

надання пропозицій щодо виділення земельної ділянки у власність із земель державної 

власності»  

 

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

Прошу   проголосувати :      

ЗА-16 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

      Не голосував – 1 – депутат Артишко В.В.  

Рішення  приймається. 

 

(Депутат Артишко В.В. залишає засідання міської ради, в залі 14 депутатів) 

 

Цибульський І.А.: Про погодження надання пропозицій щодо надання земельної ділянки у 

власність із земель державної власності громадянам Маловисківської міської ради 

(учасники АТО) 

 

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

Прошу   проголосувати :      

 

ЗА-6 

                                                                                                      ПРОТИ-6 

                                                                                                                         УТРИМАЛИСЬ-4 

                      Не голосував – 1 – депутат Артишко В.В.  

Рішення НЕ приймається. 

 

Цибульський І.А.: Про відтермінування  погодження надання пропозицій щодо надання 

земельної ділянки у власність із земель державної власності громадянам Маловисківської 

міської ради (учасники АТО) 

 

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

Прошу   проголосувати :      

ЗА-14 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                         УТРИМАЛИСЬ-2 

Рішення  приймається. 

 

Цибульський І.А.: Про надання дозволу гр. Сьомкі О.В. 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. Містечкова 

 

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



Прошу   проголосувати :      

ЗА-16 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                         УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення  приймається. 

 

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

інвентаризації земельної ділянки Олександрівського навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»  за адресою: вул. 

Центральна,3 с. Олександрівка Маловисківського району 

 

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

Прошу   проголосувати :      

ЗА-16 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                          УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення  приймається. 

 

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

інвентаризації земельної ділянки Паліївському навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»  за адресою: пров. 

Покрови,2 с. Паліївка Маловисківського району 

 

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

Прошу   проголосувати :      

ЗА-16 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                          УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення  приймається. 

 

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

інвентаризації земельної ділянки Паліївському навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»  за адресою: 

вул.Шкільна,1 с. Паліївка Маловисківського району 

 

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

Прошу   проголосувати :      

ЗА-16 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                          УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення  приймається. 

 

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

інвентаризації земельної ділянки Маловисківської гімназії  за адресою: вул. Князька,76 м. 

Мала Виска Маловисківського району 

 

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

Прошу   проголосувати :      

ЗА-16 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                         УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення  приймається. 



 

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

інвентаризації земельної ділянки Маловисківської міської ради для розміщення Центру 

активності громади  за адресою: вул.  Центральна,1А с. Первомайське Маловисківського 

району 

 

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

Прошу   проголосувати :      

ЗА-16 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                         УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення  приймається. 

 

Цибульський І.А.: Про припинення права користування на умовах оренди земельної 

ділянки гр. Ніколенко Н.В. в м. Мала Виска по вул. Центральній, 75. 

 

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

Прошу   проголосувати :      

ЗА-16 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                         УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення  приймається. 

 

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

відведення земельної ділянки в постійне користування Територіальному управлінню 

Державної судової адміністрації України в Кіровоградській області шляхом зміни 

цільового призначення землі за адресою: вул. Центральна, 75, м. Мала Виска,  

Кіровоградської області 

 

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

Прошу   проголосувати :      

ЗА-16 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                         УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення  приймається. 

 

Цибульський І.А.: Про надання дозволу ФОП Дубінській Л.М. на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для розміщення ТС на умовах особистого строкового сервітуту в м. Мала 

Виска по вул. Велігіна 

 

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

Прошу   проголосувати :      

ЗА-16 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                          УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення  приймається. 

 

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

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

Діані Семенівні за адресою: вул. Гагаріна, 14, м. Мала Виска Кіровоградської області 

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



Прошу   проголосувати :      

ЗА-16 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                        УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення  приймається. 

 

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

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

Чижевському О.Л. за адресою: вул. О. Ковтуна, 88, м. Мала Виска Кіровоградської області 

 

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

Прошу   проголосувати :      

ЗА-16 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                         УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення  приймається. 

. 

 

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

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

І.Ф. за адресою: вул. Матусівська, 99а, м. Мала Виска Кіровоградської області 

 

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

Прошу   проголосувати :      

ЗА-16 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                         УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення  приймається. 

 

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

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

за адресою: вул. Бесарабська, 38, м. Мала Виска Кіровоградської області 

 

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

Прошу   проголосувати :      

ЗА-16 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                         УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення  приймається. 

 

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

ділянки у власність гр. Федорову  В.В. за адресою: ІІ пров. Професійний, 7 м. Мала Виска 

Маловисківського району 

 

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

Прошу   проголосувати :      

ЗА-16 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                          УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення  приймається. 

 



Цибульський І.А.: Про надання у власність земельної ділянки гр. Бойко Світлані 

Миколаївні за адресою: вул. 9 Травня, 1 м. Мала Виска Маловисківського району 

Кіровоградської області 

 

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

Прошу   проголосувати :      

ЗА-16 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                         УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення  приймається. 

. 

 

Цибульський І.А.: Про надання у власність земельної ділянки гр. Івандюк Марині 

Борисівні за адресою: вул. О. Ковтуна, 28 м. Мала Виска Маловисківського району 

Кіровоградської області 

 

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

Прошу   проголосувати :      

ЗА-16 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                          УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення  приймається. 

 

Цибульський І.А.: Про надання у власність земельної ділянки гр. Козуб Оксані Вікторівні 

за адресою: вул. О. Ковтуна, 159 м. Мала Виска Маловисківського району Кіровоградської 

області 

 

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

Прошу   проголосувати :      

ЗА-16 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                         УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення  приймається. 

 

Цибульський І.А.: Про інвентаризацію земель під розміщення об’єктів комунальної 

власності відділу культури та туризму  Маловисківської міської ради  

 

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

Прошу   проголосувати :      

ЗА-16 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                         УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення  приймається. 

 

Цибульський І.А.: Про розгляд заяви Прилуцького М.О.  

 

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

Прошу   проголосувати :      

ЗА-12 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                        УТРИМАЛИСЬ-3 

                       Не голосував - 1 – Прилуцький М.М. 



Рішення  НЕ приймається. 

 

Цибульський І.А.: Про розгляд заяви гр. Кузьменко В.С. про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства за адресою: с. Олександрівка, Маловисківського району 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

ЗА-12 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                            УТРИМАЛИСЬ-3 

                        Не голосував - 1 – Прилуцький М.М. 

Рішення  НЕ приймається. 

 

Цибульський І.А.: Про внесення змін до Програми та Положення про надання одноразової 

матеріальної допомоги громадянам Маловисківської міської об’єднаної територіальної 

громади на 2018 -2020 роки  

Доповідає заступник міського голови Жовтило Алла Василівна  

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

ЗА-16 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                          УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення  приймається 

Гульдас Ю.Л.: Порядок денний тридцять восьмої сесії вичерпано.  До депутатів міської 

ради надійшов лист за підписом голови Маловисківської РДА Сороки Володимира 

Павловича. Його зачитає Постолюк Л.А. (Постолюк Л.А. зачитує лист) 

Гульдас Ю.Л.: Отже, заслухавши звернення РДА, зазначу, що на даний час вільних коштів 

для надання додаткової субвенції районному бюджету на розвиток Маловисківської ЦРЛ 

немає. Таким чином розгляд питання відкладається.  Із заявою про надання можливості 

виступити на сесії міської ради звернувся мешканець м.Мала Виска, член Ради старійшин 

Маловисківської міської ради Бровченко П.Я. 

Бровченко П.Я.:. Хочу звернути увагу міської ради на той факт, що нещодавно було 

відновлено експозицію Маловисківського районного музею, який розміщується на 

третьому поверсі Маловисківського районного Будинку культури. У ньому не згадано, що 

засновником музею став мешканець м.Мала Виска Олександр Сергійович Ковтун. Про цю 

видатну у певному розумінні людину взагалі б забули маловищани, якби не рішенням 

міської ради в 2011 році Маловисківський міський голова Гульдас Юрій Леонідович не 

встановив меморіальну дошку на фасаді районного Будинку культури. Отже, експозиція 

районного музею, яка була відновлена  директором Коваленком А.І., потребує 

доопрацювання.   

Гульдас Ю.Л.: Шановні депутати, питання порядку денного розглянуті. Дякую усім за 

роботу. Отже, 38 – у  сесію міської ради сьомого скликання оголошую ЗАКРИТОЮ.  

(Звучить Державний Гімн України) 

 

 

 

Міський голова                                                                                                    Ю.Л.ГУЛЬДАС 


