
 
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’ЯТДЕСЯТ  СЬОМОЇ  СЕСІЇ   

МАЛОВИСКІВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ  

сьомого скликання 

 

29 серпня 2019 року                                                                            м.Мала Виска      

 

Початок засідання:10.00.    

Засідання п’ятдесят сьомої 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 всім присутнім! Шановні депутати та запрошені! На 

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

з’явилося 16 депутатів. Відсутні 10 депутатів. Які будуть пропозиції  щодо початку  

роботи сесії ?  

(вносяться    п р о п о з и ц і ї ) 

Гульдас Ю.Л.:  Надійшла пропозиція розпочати роботу пленарного засідання  

п’ятдесят сьомої сесії.  Прошу проголосувати (поіменне голосування) : 

                                                                                                                                  ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.:  Рішення приймається. В зв’язку з тим, що на даний час є технічна 

можливість транслювати пленарні засідання на лед – екрані на центральній площі, 

відповідно до Закону України Про місцеве самоврядування, Регламенту Маловисківської 

міської ради,  вношу пропозицію розглянути  питання про трансляцію сьогоднішнього 

пленарного засідання на лед – екрані на центральній площі міста Мала Виска – центру 

Маловисківської громади. Прошу підтримати. Ставлю дану пропозицію на голосування. 

(поіменне голосування): 

                                                                                                                    ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.:  Рішення приймається. П’ятдесят сьому сесію Маловисківської міської 

ради сьомого скликання оголошую ВІДКРИТОЮ.  

 

(Звучить гімн України) 

 

 Гульдас Ю.Л.:  Шановні присутні. Указом Президента України № 621 визначено 

сьогоднішній день, 29 серпня, Днем захисників України, які загинули в боротьбі за 

незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, увічнення їх героїзму, 

зміцнення патріотичного духу у суспільстві.  

Запрошую присутніх ушанувати хвилиною мовчання пам'ять загиблих захисників України 

– борців за незалежність та територіальну цілісність Української держави.  

(хвилина мовчання) 



 

Гульдас Ю.Л.:  Дякую. Продовжуємо пленарне засідання. На пленарне засідання 

п’ятдесят сьомої 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’ятдесят сьомої  сесії Маловисківської міської ради 

сьомого скликання внесено  такі питання:  

1. Про звіт про виконання міського бюджету за ІІ квартал  2019 року;  

2. Про внесення змін до рішення від 18 грудня  2018 року № 1297 «Про міський 

бюджет об’єднаної територіальної громади на 2019 рік» 

3. Про внесення змін до складу комісій при виконавчому комітеті Маловисківської 

міської ради; 

4. Про затвердження Положення  про порядок ведення претензійної  та позовної 

роботи; 

5. Про затвердження Положення про юридичний відділ  виконавчого комітету  

Маловисківської  міської ради; 

6. Про затвердження Плану дій щодо просування гендерної рівності  у  

Маловисківській  об’єднаній  територіальній громаді на 2019 -2020 роки; 

7. Про призначення  директора Маловисківської загальноосвітньої школи № 3 І-ІІІ 

ступенів; 

8. Про призначення  директора Маловисківської гімназії; 

9. Про затвердження переліку земельних ділянок призначених для продажу права 

оренди на земельних торгах у формі аукціону окремими лотами, надання дозволів 

на розробку проектів землеустрою та агрохімічних паспортів земельних ділянок; 

10. Земельні питання.  

Інші пропозиції є?  

 

Секретар ради Постолюк Л.А.: Є пропозиції. Пропоную внести до порядку денного 

питання про обговорення  перспективи формування районів на території Кіровоградської 

області та віднесення  Маловисківської ОТГ до новоствореної адміністративно – 

територіальної одиниці районного рівня. За результатами розгляду питання  пропоную 

розглянути можливість про прийняття рішення про звернення депутатів міської ради до 

глави держави та представників центральних органів влади щодо  врахування пропозицій 

Маловисківської міської ради при реформуванні адміністративно – територіального 

устрою , зокрема субрегіонального рівня.  

Депутат Бровченко О.Д.: Пропоную внести на розгляд пленарного засідання 

питання про оренду майна Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади 

Маловисківської міської ради, а саме - приміщень котелень Маловисківської гімназії та 

ДНЗ «Чебурашка», в яких планується переведення опалення з твердого на альтернативне. 

Учора відбулося засідання комісії при виконкомі міської ради, було опрацьовано дане 

питання та прийнято рішення звернутися до ради про погодження передачі в оренду 

приміщення котелень зазначених навчальних закладів.   

 

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

пленарного засідання  57-ї  сесії міської  ради (поіменне голосування).  

ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.:  ПОРЯДОК ДЕННИЙ приймається. 



Шановні колеги! Нам необхідно затвердити РЕГЛАМЕНТ І ПОРЯДОК РОБОТИ 

пленарного засідання 57-ї   сесії. На ваш розгляд пропонується наступний 

регламент і порядок роботи пленарного засідання  

-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 57-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-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

 

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

 

Про звіт про виконання міського бюджету за ІІ квартал  2019 року; 

Доповідає завідувач  сектору фінансів відділу економіки та бухгалтерського обліку 

виконкому міської ради Похила Лариса Василівна     

(Доповідає Похила Л.В.) 

 

Депутат Бровченко О.Д.: Є запитання до виконавчого комітету міської ради. На які 

видатки були використані кошти у сумі 140 тис.грн, які передбачалося  на проведення 

Авіафестивалю «ВИСЬ» в 2019 році? 

 

Гульдас Ю.Л.: Вам буде надано письмову відповідь. 

 

Ніколенко М.В.: Прошу секретаря підготувати відповідь на усний депутатський запит про 

те, які кошти були використані на День міста Мала Виска. 

Гульдас Ю.Л.: Так, Вам буде підготовлено відповідь.  Прошу   проголосувати  за проект 

рішення :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.:  Рішення приймається 

 

Про внесення змін до рішення від 18 грудня  2018 року № 1297 «Про міський бюджет 

об’єднаної територіальної громади на 2019 рік» 

Доповідає завідувач  сектору фінансів відділу економіки та бухгалтерського обліку 

виконкому міської ради Похила Лариса Василівна     

(доповідає Похила Л.В.) 

 

Гульдас Ю.Л.:  Прошу   проголосувати :                                                                       

 

                                                                                                                       ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.:  Рішення приймається 

 

Про внесення змін до складу комісій при виконавчому комітеті Маловисківської міської 

ради; 

Доповідає секретар міської ради Постолюк Леся Анатоліївна  



(доповідає Постолюк Л.А.) 

 

Гульдас Ю.Л.:  Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                        

                                                                                                                       ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.:  Рішення приймається 

 

Про затвердження Положення  про порядок ведення претензійної  та позовної роботи; 

Доповідає начальник юридичного відділу виконавчого комітету міської ради Захватихата 

Тетяна Валеріївна  

 

(Доповідає Захватихата Т.В. ) 

 

Гульдас Ю.Л.:  Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-2 

Гульдас Ю.Л.:  Рішення приймається 

 

Про затвердження Положення про юридичний відділ  виконавчого комітету  

Маловисківської  міської ради; 

 

Доповідає начальник юридичного відділу виконавчого комітету міської ради Захватихата 

Тетяна Валеріївна  

 

(доповідає Захватихата Т.В.) 

 

Гульдас Ю.Л.:  Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.:  Рішення приймається 

 

Про затвердження Плану дій щодо просування гендерної рівності у  Маловисківській  

об’єднаній  територіальній громаді на 2019 -2020 роки; 

Доповідає секретар міської ради Постолюк Леся Анатоліївна  

 

(доповідає Постолюк Л.А.) 

 

Гульдас Ю.Л.:  Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.:  Рішення приймається 

 

Про призначення  директора Маловисківської загальноосвітньої школи № 3 І-ІІІ ступенів; 

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

Володимирівна Шпак 

 

(доповідає Шпак А.В.) 



Гульдас Ю.Л.:  Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.:  Рішення приймається 

 

Про призначення  директора Маловисківської гімназії; 

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

Володимирівна Шпак 

 

(доповідає Шпак А.В.) 

 

Гульдас Ю.Л.:  Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.:  Рішення приймається 

 

Земельні питання.  

Повідомляю, що до сесії Маловисківської міської ради надійшли  заяви від депутатів 

Діордіци Володимира Анатолійовича, Дорохтея Олексія Вікторовича, Прилуцького М.М., 

про конфлікт інтересів при розгляді проектів рішень, внесених на розгляд пленарного 

засідання. 

Прошу прийняти до уваги, що вищеперераховані депутати участі у підготовці проектів 

рішень, внесених на розгляд 57 –ї чергової сесії міської ради,  в яких присутній конфлікт 

інтересів, не приймали.  Участі у розгляді та прийнятті рішень  приймати не будуть.  

Доповідає з земельних питань начальник земельного відділу Цибульський Ігор 

Анатолійович. 

 

Про затвердження переліку земельних ділянок призначених для продажу права оренди на 

земельних торгах у формі аукціону окремими лотами, надання дозволів на розробку 

проектів землеустрою та агрохімічних паспортів земельних ділянок; 

 

Гульдас Ю.Л.:  Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-1 

Гульдас Ю.Л.:  Рішення приймається 

 

Про вилучення земельних ділянок   

 

Гульдас Ю.Л.:  Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.:  Рішення приймається 

 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянам міської ради 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 



                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

не голосував- 1 – Прилуцький М.М. 

Рішення приймається 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Леонідовичу за адресою:  вул. Містечкова, 178 м. Мала Виска, Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.:  Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.:  Рішення приймається 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Бондар Ірині Юріївні за 

адресою: вул. О. Ковтуна, 60 м. Мала Виска, Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.:  Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.:  Рішення приймається 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Василівні за адресою:  вул. Центральна, 142 м. Мала Виска, Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.:  Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.:  Рішення приймається 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Тимчук Вірі Андріївні за 

адресою: вул. Пушкіна, 67 м. Мала Виска, Маловисківського району Кіровоградської 

області 

 

Гульдас Ю.Л.:  Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.:  Рішення приймається 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Іванівні за адресою: вул. Центральна, 148 м. Мала Виска, Маловисківського району 

Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.:  Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 



                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.:  Рішення приймається 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Іванівні за адресою: вул. Центральна, 146 м. Мала Виска, Маловисківського району 

Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.:  Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.:  Рішення приймається 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Олександровичу за адресою:  вул. В. Бровченка, 23 м. Мала Виска, Кіровоградської 

області 

 

Гульдас Ю.Л.:  Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.:  Рішення приймається 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Олексіївні за адресою: пров. Заводський, 22 м. Мала Виска, Маловисківського району 

Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.:  Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.:  Рішення приймається 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Миколайовичу за адресою:  вул. Центральна, 17 м. Мала Виска, Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.:  Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.:  Рішення приймається 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Миколаївні за адресою:  пров. Калиновий, 9 м. Мала Виска, Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.:  Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-16 



                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.:  Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність  

гр. Касьянову Леоніду Вікторовичу за адресою: вул. Верхня, 4 с. Новомиколаївка 

Маловисківського району 

 

Гульдас Ю.Л.:  Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.:  Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність  

гр. Медведенко Ларисі Анатоліївні за адресою:   вул. Валуївська, 5 с.Первомайське 

Маловисківського району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.:  Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.:  Рішення приймається 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Коваленку Олександру Вікторовичу для ведення особистого селянського господарства 

за адресою: Кіровоградська область Маловисківського району с. Олександрівка (за 

межами населеного пункту) 

 

Гульдас Ю.Л.:  Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.:  Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність  

гр. Касян Катерині Анастасіївні за адресою: пров. ІІ Професійний, 6 м. Мала Виска 

Маловисківського району 

 

Гульдас Ю.Л.:  Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.:  Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність  

гр. Довгому Павлу Васильовичу  за адресою: вул. Квіткова, 44 м. Мала Виска 

Маловисківського району 

 

Гульдас Ю.Л.:  Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 



Гульдас Ю.Л.:  Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність  

гр. Лєсковій Тетяні Миколаївні  за адресою: вул. Степова, 4 с. Паліївка Маловисківського 

району 

 

Гульдас Ю.Л.:  Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.:  Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки яка перебуває 

у власності  гр. Волошиної Зої Іванівни шляхом зміни цільового призначення землі за 

адресою: вул. Привокзальна, 17/70, м. Мала Виска, Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.:  Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.:  Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність  

гр. Ніколаєву Віктору Миколайовичу за адресою: вул. Князька, 45 м.Мала Виска 

Маловисківського району 

 

Гульдас Ю.Л.:  Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.:  Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність 

гр. Тарнавській Наталії Вікторівні  за адресою:   вул. Шевченка,7 с. Первомайське 

Маловисківського району 

 

Гульдас Ю.Л.:  Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.:  Рішення приймається 

 

Про надання у власність земельної ділянки  гр. Середенко Ользі Михайлівні за адресою: 

вул. Вишнева, буд. 24, м. Мала Виска Маловисківського району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.:  Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.:  Рішення приймається 

 



Про надання у власність земельної ділянки гр. Неклезі Ганні Валентинівні за адресою: 

вул. Калинова, буд. 74, м. Мала Виска Маловисківського району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.:  Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.:  Рішення приймається 

 

Про надання у власність земельних ділянок    гр. Амброзьєвій Людмилі Анатоліївні за 

адресою: вул. Князька, буд. 74, м. Мала Виска Маловисківського району Кіровоградської 

області 

 

Гульдас Ю.Л.:  Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.:  Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність   

гр. Кирсті Олександру Олексійовичу для ведення особистого селянського господарства за 

адресою: Кіровоградська область Маловисківського району м. Мала Виска (за межами 

населеного пункту) 

 

Гульдас Ю.Л.:  Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.:  Рішення приймається 

 

 

Про надання дозволу гр. Бєлову Сергію Вадимовичу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в оренду для будівництва та розміщення гаража для 

легкового автомобіля в м. Мала Виска по вул. Шевченка, прибудинкова територія 

багатоквартирного житлового будинку № 9 

 

Гульдас Ю.Л.:  Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.:  Рішення приймається 

 

Про надання дозволу гр. Тоцькому Олександру Олександровичу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для будівництва та розміщення 

гаража для легкового автомобіля в м. Мала Виска по вул. Європейська, прибудинкова 

територія багатоквартирного житлового будинку № 84 

 

Гульдас Ю.Л.:  Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.:  Рішення приймається 



Про надання дозволу гр. Горобець Віталію Романовичу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для будівництва та розміщення 

гаража для легкового автомобіля в м. Мала Виска по вул. Європейська, прибудинкова 

територія багатоквартирного житлового будинку № 83 

 

Гульдас Ю.Л.:  Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.:  Рішення приймається 

 

Про надання дозволу гр. Кирсті Олександру Леонідовичу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для будівництва та розміщення 

гаража для легкового автомобіля в м. Мала Виска по вул. Шевченка, прибудинкова 

територія багатоквартирного житлового будинку № 7 

 

Гульдас Ю.Л.:  Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.:  Рішення приймається 

 

Про надання дозволу гр. Кирсті Олексію Леонідовичу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для будівництва та розміщення 

гаража для легкового автомобіля в м. Мала Виска по вул. Шевченка, прибудинкова 

територія багатоквартирного житлового будинку № 7 

 

 

Гульдас Ю.Л.:  Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.:  Рішення приймається 

 

Про надання дозволу гр. Іщенко Вікторії Юріївні на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в оренду для будівництва та розміщення гаража для 

легкового автомобіля в м. Мала Виска по  вул. Шевченка, прибудинкова територія 

багатоквартирного житлового будинку № 7 

 

Гульдас Ю.Л.:  Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.:  Рішення приймається 

 

Про погодження місця розташування тимчасової споруди для провадження 

підприємницької діяльності гр. Коваленку Олегу Григоровичу с. Олександрівка 

Маловисківського району Кіровоградської області  

 

Гульдас Ю.Л.:  Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 



                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.:  Рішення приймається 

 

Про надання дозволу на розроблення технічної документації щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості) Залєсній Ю.В. 

 

Гульдас Ю.Л.:  Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Не голосував – 1 – Діордіца В.А. 

Гульдас Ю.Л.:  Рішення приймається 

 

Про надання дозволу на розроблення технічної документації щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості) Сибірцеву С.В. 

 

Гульдас Ю.Л.:  Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.:  Рішення приймається 

 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства у власність громадянам міської 

ради с. Первомайське (за межами населеного пункту) 

 

Гульдас Ю.Л.:  Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.:  Рішення приймається 

 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства у власність громадянам міської 

ради с. Олександрівка (за межами населеного пункту) 

 

Гульдас Ю.Л.:  Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Не голосував -1 – Дорохтей О.В. 

Гульдас Ю.Л.:  Рішення приймається 

 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства у власність громадянам міської 

ради (за межами населеного пункту) 

 

Гульдас Ю.Л.:  Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-1 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-16 

Гульдас Ю.Л.:  Рішення  не приймається 



Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства у власність громадянам міської 

ради с. Первомайське (за межами населеного пункту) 

 

Гульдас Ю.Л.:  Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-0 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-17 

Гульдас Ю.Л.:  Рішення не приймається 

 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства у власність громадянам міської 

ради с. Первомайське (за межами населеного пункту) 

 

Гульдас Ю.Л.:  Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-0 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-17 

Гульдас Ю.Л.:  Рішення не приймається 

 

Про надання згоди на розроблення проекту землеустрою  щодо  відведення земельної 

ділянки в користування на умовах оренди  громадянам міської ради 

 

Гульдас Ю.Л.:  Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.:  Рішення приймається 

 

Про надання дозволу територіальній громаді  Маловисківської міської ради на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки яка 

використовується для  відпочинку та оздоровлення для загального користування за 

адресою вул. Київська м. Мала Виска 

 

Гульдас Ю.Л.:  Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.:  Рішення приймається 

Блок земельних питань закінченою. Пропоную заслухати інформацію секретаря міської 

ради Постолюк Л.А. з інформацією про перспективи адміністративно - територіальної  

реформи України на субрегіональному рівні та перспективи Маловисківської ОТГ 

 

Доповідає Постолюк Л.А., зачитує проект рішення – звернення до Президента України, 

голови Верховної Ради України та Прем’єр-міністра України щодо пропозицій про 

реформу адміністративно – територіального устрою Кіровоградської області з 

урахуванням інтересів Маловисківської ОТГ.  

 

Гульдас Ю.Л.:  Пропоную прийняти рішення міської ради  про звернення до глави 

держави та представників центральних органів влади про врахування пропозиції 

Маловисківської міської ради при формуванні нового адміністративно – територіального 

устрою, зокрема субрегіонального рівня. 



Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Гульдас Ю.Л.:  Рішення приймається 

 

Про оренду майна Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади 

Маловисківської міської ради 

Доповідає перший заступник міського голови Бакалінський Олександр Михайлович 

(Доповідає Бакалінський О.М.) 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Гульдас Ю.Л.:  Рішення приймається 

Дякую усім  за роботу.  57 – у сесію міської ради сьомого скликання оголошую 

ЗАКРИТОЮ.  

 

(Звучить Державний Гімн України) 

 

 

 

Міський голова                                                                                     Юрій ГУЛЬДАС 


