
 
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  

ШІСТДЕСЯТ ПЕРШОЇ  СЕСІЇ   

МАЛОВИСКІВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ 

 

12 грудня 2019 року                                                                                            м.Мала Виска   

 

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

Повідомляю, що відповідно до Закону України Про місцеве самоврядування в Україні, 

Регламенту Маловисківської міської ради, сьогоднішнє пленарне засідання 61-ї чергової 

сесії міської ради буде транслюватися  на лед – екрані на центральній площі міста Мала 

Виска та онлайн режимі  в мережі Інтернет.  

На пленарне засідання шістдесят першої чергової сесії міської ради з обраних 26 

депутатів  з’явилося  19  депутатів. Відсутні  7  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  шістдесят першої  

сесії.  Прошу проголосувати (поіменне голосування): 

 

                                                                                                                    ЗА-20 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

 
Гульдас Ю.Л.:  Шістдесят першу  сесію Маловисківської міської ради сьомого 

скликання оголошую  ВІДКРИТОЮ.  

(Звучить гімн України) 

 

 Гульдас Ю.Л.: На пленарне засідання шістдесят першої   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 шістдесят першої   сесії Маловисківської міської ради 

сьомого скликання внесено  такі питання:  

1. Про затвердження Комплексної  Програми розвитку освіти на 2020 рік; 

2. Програма розвитку комунального підприємства «Мала Виска Водоканал» на 2020 

рік; 

3. Програма розвитку комунального підприємства «Мала виска МКП» на 2020 рік; 

4. Про затвердження Програми розвитку місцевого самоврядування  та сприяння 

відкритості і прозорості діяльності органів місцевого самоврядування  

Маловисківської об’єднаної територіальної  громади  2020 рік; 

5. Про затвердження програми соціально - економічного  розвитку Маловисківської 

міської  ради на 2020 рік; 



6. Про міський бюджет на 2020 рік; 

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

бюджет об’єднаної територіальної громади на 2019 рік; 

8. ЗЕМЕЛЬНІ ПИТАННЯ; 

9. Про постановку на балансовий облік майна, придбаного  в рамках програми 

«ДОБРЕ»; 

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

міської ради; 

Інші пропозиції є? 

 

Секретар ради Постолюк Л.А.:  Прошу додатково до порядку денного включити 

такі питання:  

Про включення до переліку проектів, які будуть реалізовані в 2020 році на 

території Маловисківської міської ради проекту «Реконструкція міського стадіону 

«Колос» ; 

Проект рішення з даного  питання було сформовано сектором економіки та 

інвестицій та  попередньо розглянуто на профільній  постійній  комісією до початку 

пленарного засідання. Депутати міської ради  – члени постійної  комісії,  погодили проект  

рішення.  

 

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

пленарного засідання  61-ї  сесії міської  ради (поіменне голосування).  

 

ЗА-20 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: ПОРЯДОК ДЕННИЙ приймається. 

Шановні колеги! Нам необхідно затвердити РЕГЛАМЕНТ І ПОРЯДОК РОБОТИ 

пленарного засідання 61-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 61-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-20 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

 

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

Про затвердження Комплексної  Програми розвитку освіти на 2020 рік 

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

Володимирівна 

(Доповідає Шпак А.В.) 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-20 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 



Рішення приймається 

 

Програма розвитку комунального підприємства «Мала Виска Водоканал» на 2020 рік 

Доповідає директор КП «Мала Виска Водоканал» Аврунов Володимир Анатолійович 

(доповідає Аврунов В.А.) 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-20 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Програма розвитку комунального підприємства «Мала виска МКП» на 2020 рік 

Доповідає директор КП «Мала виска МКП» Лисенко Володимир Павлович 

(доповідає Лисенко В.П.) 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :    

Депутат Лисенко В.П.: Повідомляю про потенційний конфлікт інтересів. Беру участь у 

голосуванні під наглядом ради. 

ЗА-20 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження Програми розвитку місцевого самоврядування  та сприяння відкритості 

і прозорості діяльності органів місцевого самоврядування  Маловисківської об’єднаної 

територіальної  громади  2020 рік 

Доповідає секретар міської ради Постолюк Леся Анатоліївна  

(доповідає Постолюк Л.А.) 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-20 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Рішення приймається 

 

Про затвердження програми соціально - економічного  розвитку Маловисківської міської  

ради на 2020 рік 

Доповідає завідувач сектором економіки та інвестицій Федоренко Галина Вікторівна 

(доповідає Федоренко Г.В.) 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-20 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про міський бюджет на 2020 рік 

Доповідає завідувач сектором фінансів Похила Лариса Василівна  

(доповідає Похила Л.В.) 

 



Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-20 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

(Пленарне засідання залишила депутат Таран Л.В., в пленарному засіданні приймають 

участь 18 депутатів) 

 

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

об’єднаної територіальної громади на 2019 рік 

Доповідає завідувач сектором фінансів Похила Лариса Василівна  

(доповідає Похила Л.В.) 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-19 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

Земельні питання. Повідомляю, що до сесії Маловисківської міської ради надійшли  заяви 

від міського голови Гульдаса Ю.Л., депутатів Хомич Олени Вікторівни, Дорохтея Олексія 

Вікторовича, Макарицької Н.М., Діордіци В.А..  Прошу прийняти до уваги, що 

вищеперераховані депутати участі у підготовці даних проектів рішень, 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. 

 

Цибульський І.І. : Про скасування рішення сесії Маловисківської міської ради № 1077 від 

31.05.2018 року «Про відтермінування погодження пропозицій щодо виділення земельних 

ділянок у власність із земель державної власності» 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-19 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Цибульський І.І. : Про надання дозволу на розробку технічної  документації із 

землеустрою щодо об’єднання  земельних ділянок комунальної власності за межами 

населеного пункту   с. Паліївка (Маловисківської міської ради) Маловисківського району 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                                                                                                                          

ЗА-19 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 



Цибульський І.І. : Про надання дозволу на розробку технічної  документації із 

землеустрою щодо об’єднання  земельних ділянок комунальної власності за межами 

населеного пункту   с. Веселе (Маловисківської міської ради) Маловисківського району 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-19 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Цибульський І.І. : Про вилучення земельних ділянок 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                              

ЗА-19 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянам міської ради 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                              

ЗА-18 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Не голосувала – 1 – Хомич О.В.  

Рішення приймається 

 

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

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

Ользі Миколаївні за адресою:    вул. О. Ковтуна, 83 м. Мала Виска, Кіровоградської 

області 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                              

ЗА-19 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

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

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

Зінаїді Назарівні за адресою:  вул. Мічуріна, 13 с. Паліївка, Маловисківського району 

Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                              

ЗА-19 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 



Рішення приймається 

 

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

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

Ніні Степанівні за адресою:  вул. М. Коцюбинського, 33 м. Мала Виска, Маловисківського 

району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-19 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

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

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

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

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                              

ЗА-19 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

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

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

Олександру Івановичу за адресою: вул. Чехова, 28 м. Мала Виска, Маловисківського 

району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                              

ЗА-19 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

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

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

Людмилі Леонідівні за адресою: пров. Авіаційний, 21 м. Мала Виска, Маловисківського 

району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-19 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

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

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

Мельчуцькій Тетяні Миколаївні за адресою: вул. Берегова, 40 м. Мала Виска, 

Маловисківського району Кіровоградської області 

 



Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                              

ЗА-19 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

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

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

Тетяні Анатоліївні за адресою: вул. Містечкова, 46 м. Мала Виска,  Кіровоградської 

області 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                              

ЗА-19 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

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

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

Юрію Івановичу за адресою:  вул. Містечкова, 48 м. Мала Виска,  Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-19 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

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

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

Віктору Миколайовичу за адресою: вул. Київська, 102 м. Мала Виска,  Кіровоградської 

області 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-19 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

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

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

Борисівні за адресою: вул. Гагаріна, 10 кв. 1 м. Мала Виска,  Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-19 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 



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

ділянки у власність  гр. Вовк Наталії Петрівні за адресою: вул. Кооперативна, 25, м. Мала 

Виска Маловисківського району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-19 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

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

ділянок у власність  гр. Ткаченко Валентині Олександрівні за адресою: вул. Шевченка, 21, 

с. Краснопілка Маловисківського району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-19 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

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

ділянок у власність   гр. Петрову Василю Олексійовичу за адресою: вул. Красна, 37, с. 

Олександрівка Маловисківського району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-19 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

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

ділянок у власність  гр. Пузирей Надії Василівні за адресою: вул. Красна, 75, с. 

Олександрівка Маловисківського району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-19 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

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

ділянок у власність гр. Каплунову Володимиру Петровичу за адресою: вул. Л. Панкова, 67 

м. Мала Виска Маловисківського району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-19 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 



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

ділянки у власність гр. Кудрі Віктору Миколайовичу за адресою: вул. Київська, 102 м. 

Мала Виска Маловисківського району Кіровоградської області 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-19 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

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

ділянки у власність гр. Кудрі Ірині Борисівні за адресою: вул. Гагаріна, 10 кв. 1 м. Мала 

Виска Маловисківського району Кіровоградської області 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-19 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

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

ділянок у спільну часткову власність за адресою: вул. Київська, 54  м. Мала Виска, 

Маловисківського району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-19 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

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

ділянки у власність гр. Кравченку Віктору Анатолійовичу для ведення особистого 

селянського господарства за адресою: Кіровоградська область Маловисківського району 

с.Олександрівка вул. Степова 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-19 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

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

ділянки у власність  гр. Аззі Сергію Микитовичу на території Маловисківської міської 

ради Маловисківського району Кіровоградської області (за межами населеного пункту)  

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-19 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

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

ділянки у власність гр. Дегнеру Івану Михайловичу для ведення особистого селянського 



господарства за адресою: Кіровоградська область, Маловисківський район, на території 

Маловисківської міської ради  

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-19 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

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

ділянки у власність гр. Гаразаде Роя Ельшад Кизи для ведення особистого селянського 

господарства на території Маловисківської міської ради Маловисківського району 

Кіровоградської області (за межами населеного пункту) 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-19 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Цибульський І.І. : Про внесення змін до рішення  сесії міської ради «Про надання дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства у власність громадянам міської ради»  № 1637 від 25 

червня 2019 року 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-19 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Цибульський І.І. : Про внесення змін до рішення  сесії міської ради «Про надання дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства у власність громадянам міської ради»  № 1422 від 28 

березня 2019 року 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-19 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

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

ділянки в користування на умовах оренди ФГ «Юлія» шляхом зміни цільового 

призначення землі за адресою: вул. Європейська, 89 м. Мала Виска, Маловисківського 

району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-18 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Не голосував – 1 – Діордіца В.А. 



Рішення приймається 

Передаю головування на пленарному засіданні секретарю ради Постолюк Л.А. 

 

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

ділянки в оренду СФГ «Гульдас» для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва за адресою: Кіровоградська область, Маловисківський район с. Паліївка, вул. 

Дружби, 2 

 

Постолюк Л.А. Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-18 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Не голосував – 1 – Гульдас Ю.Л. 

Рішення приймається 

 

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

ділянки в оренду СФГ «Гульдас» для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва за адресою: Кіровоградська область, Маловисківський район  с. Паліївка, 

вул. Польова, 5 

 

Постолюк Л.А..: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-18 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Не голосував – 1 – Гульдас Ю.Л. 

Рішення приймається 

 

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

ділянки в оренду  СФГ «Гульдас» для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва за адресою: Кіровоградська область, Маловисківський район с. Паліївка, 

пров. Квітковий, 48 

 

Постолюк Л.А.:  Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-18 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Не голосував – 1 – Гульдас Ю.Л. 

Рішення приймається 

Передаю головування на пленарному засіданні міському голові Гульдасу Ю.Л. 

 

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

ділянки в оренду гр. Ніколенку О.В. для іншого сільськогосподарського призначення за 

адресою: Кіровоградська область, Маловисківський район  с. Паліївка, вул. Дружби, 7 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-19 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

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

ділянки в оренду  гр. Ніколенку О.В. для іншого сільськогосподарського призначення за 



адресою: Кіровоградська область, Маловисківський район  с. Паліївка, вул. Дружби, 8 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-19 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Цибульський І.І. : Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) гр. Чабаненку Василю Івановичу  

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-19 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Цибульський І.І. : Про надання у власність земельної ділянки    гр. Царенку Євгенію 

Володимировичу за адресою: О. Ковтуна, 103, м. Мала Виска Маловисківського району 

Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-19 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Цибульський І.І. : Про надання у власність земельної ділянки    гр. Магасу Михайлу 

Івановичу за адресою: вул. Квіткова, буд. 24 м. Мала Виска Маловисківського району 

Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-19 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Цибульський І.І. : Про надання у власність земельної ділянки гр. Кудрявцевій Гогарі 

Азатівні за адресою: вул. О. Ковтуна, 150 м. Мала Виска Маловисківського району 

Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-19 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

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

ділянок у власність гр. Коновалову Володимиру Дмитровичу, Коноваловій Оксані 

Вікторівні, Коновалову Олександру Володимировичу та Шевчук Наталії Володимирівні 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за адресою: Кіровоградська 



область, Маловисківський район,  Маловисківська міська рада (за межами населеного 

пункту)  

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-19 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянам міської ради 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-18 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Не голосувала – 1 – Макарицька Н.М. 

Рішення приймається 

 

Цибульський І.І. : 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-18 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Не голосувала – 1 – Макарицька Н.М. 

Рішення приймається 

 

Цибульський І.І. : 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-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Не голосували – 2 – Макарицька Н.М. 

Хомич О.В. 

 

Рішення приймається 

 

Цибульський І.І. : 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-0 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-19 

Рішення не приймається 



 

Цибульський І.І. : Про відмову в наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства у 

власність громадянам (за межами населеного пункту) 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

Депутат Прилуцький М.М.: Повідомляю про конфлікт інтересів, участі у прийняття 

рішення не братиму.  

                                                                                                                       ЗА-18 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Не голосував – 1 – Прилуцький М.М. 

Рішення приймається 

 

Цибульський І.І. : Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства  

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-19 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Цибульський І.І. : Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою, щодо поділу земельної ділянки, кадастровий номер 3523110100:02:005:001 з 

метою передачі у власність  

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-19 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Цибульський І.І. : Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою, щодо поділу земельної ділянки, кадастровий номер 3523110100:02:005:0001 

з метою передачі у власність  

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-19 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Цибульський І.І. : Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою, щодо поділу земельної ділянки, кадастровий номер 3523110100:02:005:0001 

з метою передачі у власність  

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-19 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 



Рішення приймається 

 

Цибульський І.І. : Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою, щодо поділу земельної ділянки, кадастровий номер 3523110100:02:005:0001 

з метою передачі у власність  

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-19 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Цибульський І.І. : Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою, щодо поділу земельної ділянки, кадастровий номер 3523110100:02:005:0001 

з метою передачі у власність  

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-19 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Цибульський І.І. : Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою, щодо поділу земельної ділянки, кадастровий номер 3523110100:02:005:0001 

з метою передачі у власність  

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-19 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Цибульський І.І. : Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою, щодо поділу земельної ділянки, кадастровий номер 3523110100:02:005:0001 

з метою передачі у власність  

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-19 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Цибульський І.І. : Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою, щодо поділу земельної ділянки, кадастровий номер 3523110100:02:005:0001 

з метою передачі у власність  

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-19 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 



Цибульський І.І. : Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою, щодо поділу земельної ділянки, кадастровий номер 3523110100:02:005:0001 

з метою передачі у власність 

 

 Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-19 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Цибульський І.І. : 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-19 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. Блок земельних питань завершено.  

 

Про внесення змін до Програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги  в 

Маловисківській міській ОТГ на 2018-2019 роки 

Доповідає секретар ради Постолюк Л.А. 

(доповідає Постолюк Л.А.) 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-19 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про постановку на балансовий облік майна, придбаного  в рамках програми «ДОБРЕ» 

Доповідає секретар ради Постолюк Л.А. 

(доповідає Постолюк Л.А.) 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-19 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про внесення змін до складу комісій при виконавчому комітеті Маловисківської міської 

ради 

Доповідає секретар ради Постолюк Л.А. 

(доповідає Постолюк Л.А.) 

 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-19 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

 



Про включення до переліку проекті, які будуть реалізовані в 2020 році на території 

Маловисківської міської ради проекту «Реконструкція міського стадіону «Колос» ; 

Доповідає секретар ради Постолюк Л.А. 

(доповідає  Постолюк Л.А.) 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-19 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

У кого є повідомлення,  оголошення, звернення. Згідно регламенту надаємо до 3 хвилин 

для повідомлення. Немає.  

Дякую усіх за роботу. 61 – у сесію міської ради сьомого скликання оголошую 

ЗАКРИТОЮ.  

(Звучить Державний Гімн України) 

 

 

 

Міський голова                                                                                               Ю.Л.ГУЛЬДАС 


