
          
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 ЧЕТВЕРТОЇ  СЕСІЇ   

МАЛОВИСКІВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ  

сьомого скликання 

від 30 травня 2019 року    

Початок засідання:10.00.    

Засідання п’ятдесят четвертої  чергової  сесії міської ради відкриває та проводить 

Маловисківський міський голова Гульдас Юрій Леонідович. 

Протокол засідання сесії веде спеціаліст загального відділу виконавчого комітету  

Маловисківської міської ради Котятко Тетяна Миколаївна. 

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

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

з’явилося 21 депутатів. Відсутні 5 депутатів. 

В зв’язку з тим, що на даний час вже 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.Ставлю дане питання на 

голосування.  (поіменне голосування): 

                                                                                                                    ЗА-22 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Гульдас Ю.Л.:  Рішення приймається.  

Які будуть пропозиції  щодо початку  роботи сесії ? ( вносяться    п р о п о з и ц і ї ) 

Надійшла пропозиція розпочати роботу пленарного засідання  п’ятдесят четвертої  

сесії.  Прошу проголосувати (поіменне голосування) : 

                                                                                                                    ЗА-22 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Гульдас Ю.Л.: П’ятдесят четверту  сесію Маловисківської міської ради сьомого скликання 

оголошую ВІДКРИТОЮ.  

(Звучить гімн України) 

 

Гульдас Ю.Л.:На пленарне засідання п’ятдесят четвертої 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 четвертої сесії Маловисківської міської ради 

сьомого скликання внесено  такі питання: 

1. Про затвердження переліку проектів, які будуть реалізуватися у 2019 році у 

Маловисківській  міській об’єднаній  територіальній громаді  за рахунок коштів  

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам  на формування  

інфраструктури об’єднаних територіальних громад; 

2. Про затвердження переліку проектів, які будуть реалізуватися у 2019 році у 

Маловисківській  міській об’єднаній  територіальній громаді, як переможці; 

конкурсу міні проектів місцевого розвитку «Майбутнє громади в наших руках» 

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

бюджет  на 2019 рік»; 

4. Про внесення змін до міської  Програму оздоровлення і відпочинку дітей 

Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади на 2018 - 2022 роки, 

затвердженої рішенням ради від 27.11.2017 року №742; 

5. Про внесення змін до складу Комісії з питань захисту прав дитини виконавчого 

комітету Маловисківської міської ради; 

6. Про внесення змін до структури та чисельності при виконавчих органах  

Маловисківської міської ради; 

7. Про передачу з балансу КП «Мала Виска ЖЕД» на баланс КП «Мала Виска МКП» 

металевих конструкцій паркану; 

8. Про внесення змін до міської комплексної Програми профілактики злочинності і 

правопорушень на території Маловисківської міської  об’єднаної територіальної 

громади на 2016-2020 роки; 

9. Земельні питання; 

10.  Про депутатський запит Разілевича Р.А.. 

 

Інші пропозиції є?  

Депутат Артишко В.В.: Прошу внести зміни до Положення про присвоєння міських 

премій обдарованим учням, педагогічним працівникам та керівникам гуртків, секцій, 

затвердженого рішенням міської ради від 31 липня 2018 р. №1138, а саме: абзаци третій та 

четвертий розділу 2 викласти в такій редакції:  «призерам,  які  зайняли І місце  у  ІІІ етапі 

олімпіад  та ІІ  місце у  разі  їх участі у ІV етапі у розмірі – 700 грн.; призерам,  які зайняли 

І місце у ІІ етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких  робіт  МАН та ІІ місце – у разі 

їх участі у ІІІ етапі – у розмірі 700 грн.». 

Гульдас Ю.Л.: Приймається. Таким чином, прошу проголосувати за доповнення до 

порядку денного 54 сесії та в цілому (поіменне голосування).   

 

ЗА-22 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається.  

 

Депутат Бровченко О.Д.: Прошу поставити на розгляд порядку денного депутатський 

запит від групи депутатів про те, щоб заслухати під час пленарного засідання адвоката 

СФГ «Ігнатенко Ф.А» Ігнатенка Володимира Васильовича. 

 

Гульдас Ю.Л.: Ми вже проголосували за порядок  денний.  

Вношу на розгляд ради питання про внесення до порядку денного депутатського запиту, 

озвученого депутатом Бровченком О.Д. Прошу голосувати  

                                                                                                                                                  ЗА-7 

                                                                                                                                           ПРОТИ-2 

                                                                                                                           УТРИМАЛИСЬ-12 



   Не голосував – 1 – депутатКирстя О.Л. 

 

Гульдас Ю.Л.: Рішення не приймається, отже порядок денний залишається без змін.  

Шановні колеги! Нам необхідно затвердити РЕГЛАМЕНТ І ПОРЯДОК РОБОТИ 

пленарного засідання 54-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 54-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-22 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається.  Шановні колеги! Переходимо до розгляду питань 

порядку денного: 

Про затвердження переліку проектів, які будуть реалізуватися у 2019 році у 

Маловисківській  міській об’єднаній  територіальній громаді  за рахунок коштів  

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам  на формування  

інфраструктури об’єднаних територіальних громад 

Доповідає секретар ради Постолюк Леся Анатоліївна    

(доповідає Постолюк Л.А.) 

 

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

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-22 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається.  

 

Гульдас Ю.Л.:  Про затвердження переліку проектів, які будуть реалізуватися у 2019 

році у Маловисківській  міській об’єднаній  територіальній громаді, як переможці 

конкурсу міні проектів місцевого розвитку «Майбутнє громади в наших руках» 

Доповідає секретар ради Постолюк Леся Анатоліївна    

(доповідає Постолюк Л.А.) 

 

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

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-22 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається.  

 

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

на 2019 рік» 

Доповідає завідувач сектором фінансів відділу економіки та бухгалтерського обліку 

виконкому міської ради Похила Лариса Василівна    

(доповідає Похила Л.В.) 

 



Депутат Бровченко О.Д.: Хотів би, щоб керівники комунальних підприємств та керівники 

структурних підрозділів міської ради були присутні на засіданнях постійних комісій. Тому 

що дуже багато питань виникає під час розгляду проекту рішення «Про внесення змін до 

бюджету». 

 

Депутат Таран Р.П.:Так на засіданні постійної комісії з питнь бюджету і були присутні усі 

згадані Вами посадові особи. 

 

Депутат Бровченко О.Д.: У мене особисто дуже багато питань є по проекту рішення про 

бюджет. Клопотання керівництва ДЮЦу на оплату рахунку за проведений ремонт 

приміщення будівлі позашкільного закладу на 64 тис.грн. А ще – мова йшла про те, що 

узбережжя річки Вись біля колишньої школи №3 буде влаштовано власними силами, а у 

проекті рішення передбачено кошти на цивільно – правові угоди на виконання робіт з 

будівництва. Ремонт доріг проводиться неякісно, хто підписує і коли акти виконаних робіт 

та дефектні акти? Виділяються кошти для покращення матеріальної бази шкіл – 

придбання обладнання для кухні, тощо, а кошти використовуються не за призначенням. 

 

Депутат Плахута О.В.: Комісія всі позиції про проекту рішення детально розглянула. 

 

Депутат Таран Р.П. : На пленарному засіданні присутні усі керівники, які можуть дати 

пояснення. 

 

Кузьмич В.П.: З приводу оплати ремонту приміщення ДЮЦу пояснюю наступне. Роботи 

були виконані власними силами по ремонту приміщення, але матеріали були придбані. 

Тому міська рада направила комісію в ДЮЦ, яка перевірила використання будівельних 

матеріалів для ремонту. Було підтверджено, що усі матеріали використані на ремонт в 

повному обсязі. Сума коштів на придбання будівельних матеріалів на ремонт приміщення 

і становить 64 тис.грн. 

 

Депутат Бровченко О.Д.: Роботи по ремонту приміщення були виконані в 2018 році. 

 

Кузьмич В.П. : Розпочаті роботи в 2018, а закінчені – в 2019 році. 

 

Гульдас Ю.Л.: Роботи в ДЮЦі були виконані якісно. Вважаю, що директора ДЮЦу 

Кузьмича В.П. треба відзначити за роботу, а ми обговорюємо на пленарному засіданні, що 

він подав документи не в тому році.   

 

Депутат Бровченко О.Д.: А акти виконаних робіт з  ремонту доріг? 

 

Бакалінський О.Д.: Акти виконаних робіт складають по закінченню робіт і вони є 

частиною документації. Вони підписуються по закінченню робіт. 

 

Депутат Таран Р.П.: Договір по ремонту доріг з підрядною організацією не може бути 

укладений, поки не прийнято рішення про виділення коштів. Пропоную перейти до 

голосування. 

 

Грек Н.В.: Кухонне обладнання на кошти, які були виділені  за рішенням попередньої 

сесії, придбано та влаштовано власними силами. 

 

Депутат Стець В.В.: На оздоровлення вже виділено 199 тис.грн. А для чого ще 

передбачено у проекті додаткові кошти? 



Захватихата П.В.: Додаткові кошти у сумі 60.00 тис.грн. прошу виділити на перевезення 

дітей пільгових категорій на оздоровлення по путівках, які придбані за кошти міського 

бюджету. Оскільки оздоровлюватися діти будуть в Херсонські області на Чорному морі, а 

прямого сполучення немає, то міська рада, у разі виділення додаткових коштів, організує 

перевезення до місця оздоровлення та додому.       

Депутат Таран Р.П.: Пропоную перейти до голосування.  

 

Гульдас Ю.Л.: Надійшла пропозиція перейти до голосування. Прошу   проголосувати:                                                                       

                                                                                                                       ЗА-22 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається.  

Про внесення змін до міської  Програму оздоровлення і відпочинку дітей 

Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади на 2018 - 2022 роки, 

затвердженої рішенням ради від 27.11.2017 року №742 

Доповідає начальник служби у справах сім’ї та дітей міської ради Захватихата Павло 

Васильович 

(доповідає Захватихата П.В.) 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-22 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. 

Про внесення змін до складу Комісії з питань захисту прав дитини виконавчого 

комітету Маловисківської міської ради 

Доповідає начальник служби у справах сім’ї та дітей міської ради Захватихата Павло 

Васильович 

(доповідає Захватихата П.В.) 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-22 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

Про внесення змін до структури та чисельності при виконавчих органах  

Маловисківської міської ради 

Доповідає спеціаліст – юрист виконкому міської ради Захватихата Тетяна Валеріївна  

(доповідає Захватихата Т.В.) 

 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-1 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-5 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

 

Про передачу з балансу КП «Мала Виска ЖЕД» на баланс КП «Мала Виска МКП» 

металевих конструкцій паркану 



Доповідає завідувач сектором архітектури та містобудування відділу житлово – 

комунального господарства міської ради Пісний Сергій Анатолійович 

(доповідає Пісний С.А.) 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-22 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

Про внесення змін до міської комплексної Програми профілактики злочинності і 

правопорушень на території Маловисківської міської  об’єднаної територіальної 

громади на 2016-2020 роки 

Доповідає секретар ради Постолюк Леся Анатоліївна    

(доповідає Постолюк Л.А.) 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-22 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

 

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

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

засідання від мене, міського голови, від  депутатів Нетреби Олександра Миколайовича, 

Разілевича  Романа Анатолійовича, Прилуцького Миколи Миколайовича, Гульдаса Сергія 

Юрійовича, Макарицької Наталії Михайлівни, Кирсті Олексія Леонідовича, Рула Сергій 

Анатолійович, Лахтай Микола Миколайович.    

Прошу прийняти до уваги, що перелічені  особи участі у підготовці проектів рішень з 

земельних питань, 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  вилучення   земельних ділянок  

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

 

Гульдас Ю.Л. Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-22 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

 

Про припинення права постійного користування земельною ділянкою кадастровий 

номер 3523180600:02:000:0780 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Гульдас Ю.Л. Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-2 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-3 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 



 

Про припинення права постійного користування земельною ділянкою 

3523184800:02:000:0499 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

 

Гульдас Ю.Л. Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-4 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-1 

Не голосував – 1 –Кирстя О.Л. 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

 

Про припинення права постійного користування земельною ділянкою 

3523184800:02:000:1436 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

 

Гульдас Ю.Л. Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-3 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-2 

Не голосував – 1 –Кирстя О.Л 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

 

Про припинення права постійного користування земельною ділянкою 

3523184800:02:000:0503 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

 

Гульдас Ю.Л. Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-3 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-2 

Не голосував – 1 –Кирстя О.Л 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

 

Про припинення права постійного користування земельною ділянкою 

3523184800:02:000:1424 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

 

Гульдас Ю.Л. Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-2 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-3 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається  

Передаю головування на пленарному засіданню секретарю ради Постолюк Лесі 

Анатоліївні. 

 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянам міської ради 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

 

Постолюк Л.А.. Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-10 



                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Не голосували – 3 – Гульдапс Ю.Л., Гульдас С.Ю., Нетреба О.М. 

 

Постолюк Л.А.: Рішення приймається. Передаю головування міському голові Гульдасу 

Юрію Леонідовичу. 

 

Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельних ділянок  в натурі (на місцевості) для передачі їх у 

власність гр. Коркачу Василю Івановичу за адресою вул. Містечкова, 35 м. Мала 

Виска Кіровоградської області 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

 

Гульдас Ю.Л. Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-22 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається  

 

Про надання дозволу   на    виготовлення  проекту  землеустрою  щодо відведення  

земельної ділянки в постійне користування Головному управлінню Національної 

поліції в Кіровоградській області по вул. Центральна,81 в м. Мала Виска  

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

 

Гульдас Ю.Л. Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-22 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

 

Про надання згоди на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

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

Відкритому акціонерному товариству по газопостачанню та газифікації 

«Кіровоградгаз» по вул. Європейська, 86 в м. Мала Виска Кіровоградської області 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

 

Гульдас Ю.Л. Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-22 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

 

Про надання в користування на умовах оренди земельної ділянки ТОВ «КОРСО 

ТАУН» за адресою: вул. Європейська, 93-а м. Мала Виска, Кіровоградської області 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

 

Гульдас Ю.Л. Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-22 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається  

 



Про дострокове припинення права користування на умовах оренди земельною 

ділянкою за адресою: вул. Велігіна, 80 м. Мала Виска, Кіровоградської області 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

 

Гульдас Ю.Л. Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-22 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається  

 

Про надання в користування на умовах оренди земельної ділянки ТОВ «Дерево 

Індустрія» за адресою: вул. Велігіна, 80 м. Мала Виска, Кіровоградської області 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

 

Гульдас Ю.Л. Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-22 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

 

Про надання земельної ділянки у власність  гр. Ковальчук Юлії Миколаївні для 

ведення особистого селянського господарства за адресою с. Олександрівка 

Маловисківського району Кіровоградської області (за межами населеного пункту) 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

 

Гульдас Ю.Л. Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-22 

                                                                                             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. Ніколаєву Миколі 

Вікторовичу за адресою: вул. Гоголя, 113 м. Мала Виска, Кіровоградської області 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

 

Гульдас Ю.Л. Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-22 

                                                                                             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. Яшан Наталії 

Іванівні та Лойтрі Сергію Миколайовичу за адресою: вул. Велігіна, 30/2 м. Мала 

Виска, Кіровоградської області 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

 

Гульдас Ю.Л. Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-22 

                                                                                             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. Малахатьку Василю 

Петровичу за адресою:  вул. В.Чабана, 68а м. Мала Виска, Кіровоградської області 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

 

Гульдас Ю.Л. Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-22 

                                                                                             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. Підопригорі Тамарі 

Зіновіївні за адресою:  вул. Сонячна, 32 м. Мала Виска, Кіровоградської області 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

 

Гульдас Ю.Л. Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-22 

                                                                                             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. Соїній Ользі 

Василівні за адресою:  вул. Гоголя, 25 м. Мала Виска, Кіровоградської області 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

 

Гульдас Ю.Л. Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-22 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність гр. Рибальченко Надії Степанівні за адресою: вул. Шевченка, 52 А с. 

Первомайське Маловисківського району 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

 

Гульдас Ю.Л. Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-22 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається  

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власніст гр. Ратнікову Олександру Анатолійовичу за адресою: вул. Вербова, 2 с. 

Олександрівка Маловисківського району 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

 

Гульдас Ю.Л. Прошу   проголосувати :                                                                       



                                                                                                                       ЗА-22 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність гр. Нікітіну Миколі Олександровичу  за адресою: вул. Нижня, с. 

Новомиколаївка Маловисківського району 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

 

Гульдас Ю.Л. Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-22 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність гр. Нікітіній Олені  Миколаївні  за адресою: вул. Нижня, с. 

Новомиколаївка Маловисківського району 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

 

Гульдас Ю.Л. Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-22 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості ) гр. Германовій 

Людмилі Яківні за адресою: вул. Першотравнева, 48 с. Олександрівка 

Маловисківського району 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

 

Гульдас Ю.Л. Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-22 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається  

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність гр. Коржевській Світлані Федорівні  за адресою: провул. Зарічний, 28 м. 

Мала Виска Маловисківського району 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

 

Гульдас Ю.Л. Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-22 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається  

 



Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості )   гр. Ніколаєвій Ользі 

Афанасіївні за адресою: вул. Зарічна, 4 с. Паліївка Маловисківського району 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

 

Гульдас Ю.Л. Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-22 

                                                                                             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 ) наданої в оренду гр. 

Гапченко Світлані Степанівні для ведення особистого селянського господарства на 

території Маловисківської міської ради Маловисківського  району Кіровоградської 

області (за межами населеного пункту) 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

 

Гульдас Ю.Л. Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-22 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в 

користування на умовах оренди гр. Шостаку Юрію Миколайовичу для ведення 

особистого селянського господарства за адресою: Кіровоградська область 

Маловисківський район на території Маловисківської міської ради (за межами 

населеного пункту) 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

 

Гульдас Ю.Л. Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-22 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність гр. Коркач Ларисі Анатоліївні за адресою: вул. Степова, 17 с. 

Первомайське Маловисківського району 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

 

Гульдас Ю.Л. Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-21 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Не голосував – 1-Рула Сергій Анатолійович 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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



Миколаївні за адресою:  вул. Бессарабська, 76 м. Мала Виска, Кіровоградської 

області 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

 

Гульдас Ю.Л. Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-22 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

 

Гульдас Ю.Л.:  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

Іванченко Світлані Федорівні за адресою:  вул. Велігіна, 23б м. Мала Виска, 

Кіровоградської області 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

 

Гульдас Ю.Л. Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-22 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

 

Про надання дозволу гр. Сичову Анатолію Миколайовичу 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 № 90 

 

Гульдас Ю.Л. Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-22 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

 

Про надання дозволу гр. Сипливій Нелі Миколаївні на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для будівництва та 

розміщення гаража для легкового автомобіля в м. Мала Виска по вул. Центральна, 

прибудинкова територія багатоквартирного житлового будинку № 64а 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

 

Гульдас Ю.Л. Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-22 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

 

Про надання у власність земельної ділянки гр. Артеменко Ніні Анатоліївні за 

адресою: вул. Берегова, буд. 9, м. Мала Виска Маловисківського району 

Кіровоградської області 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

 

Гульдас Ю.Л. Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-22 



                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається  

 

Про надання у власність земельної ділянки гр. Желєзняк Любов Михайлівні за 

адресою: вул. Івана Сухомлина, буд. 101, м. Мала Виска Маловисківського району 

Кіровоградської області 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

 

Гульдас Ю.Л. Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-22 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається  

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Коваленко Катерині Юріївні  за адресою: вул. М. Коцюбинського, 48 м. 

Мала Виска Маловисківського району 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

 

Гульдас Ю.Л. Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-22 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою  щодо  відведення 

земельної ділянки в користування на умовах оренди гр. Самченко Тетяні 

Миколаївні на території Маловисківської міської ради Маловисківського району 

Кіровоградської області (за межами населеного пункту) 

 

Гульдас Ю.Л. Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-22 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність гр. Міренкову Ігорю Андрійовичу за адресою: вул. Містечкова, 188 м. 

Мала Виска Маловисківського району 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

 

Гульдас Ю.Л. Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-22 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається  

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність   гр. Карасю Миколі Івановичу для ведення особистого селянського 



господарства за адресою м. Мала Виска Маловисківського району Кіровоградська 

область (за межами населеного пункту) 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

 

Гульдас Ю.Л. Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-22 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

 

Про надання згоди на розроблення проекту землеустрою  щодо  відведення земельної 

ділянки в користування на умовах оренди  громадянам міської ради (с. Паліївка) 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

 

Гульдас Ю.Л. Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-22 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

 

Про надання згоди на розроблення проекту землеустрою  щодо  відведення земельної 

ділянки в користування на умовах оренди  громадянам міської ради (с. Вишневе) 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

 

Гульдас Ю.Л. Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-22 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

 

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж неуспадкованих земельних ділянок паїв в натурі 

(на місцевості) ФГ «Прилуцький» 

 

 

Гульдас Ю.Л. Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-22 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

 

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж неуспадкованих земельних ділянок паїв в натурі 

(на місцевості) ТОВ «Чкалова» 

 

Гульдас Ю.Л. Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-3 

                                                                                             ПРОТИ-2 

                                                                               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 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

 

Гульдас Ю.Л. Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-21 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Не голосував -1 – Лахтай М.М. 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається  

 

Про надання у власність  гр. Глебовій Любові Іванівні для ведення товарного  

сільськогосподарського виробництва 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

 

Гульдас Ю.Л. Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-22 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

 

Про надання у власність гр. Бойку Леоніду Івановичу земельної ділянки для ведення 

товарного  сільськогосподарського виробництва 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

 

Гульдас Ю.Л. Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-22 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

 

Про надання у власність гр. Ремінній Галині Олександрівні земельних ділянок для 

ведення товарного  сільськогосподарського виробництва 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

 

Гульдас Ю.Л. Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-22 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

 

Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

об’єднання земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва СФГ «Скіфія Вись» 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

 

Гульдас Ю.Л. Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-22 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 



Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

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

ведення товарного сільськогосподарського виробництва  

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

 

Гульдас Ю.Л. Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-22 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається  

 

Про попереднє погодження місця розташування тимчасової споруди для 

провадження підприємницької діяльності гр. Кудрі Вірі Петрівні за адресою вул. 

Центральна, м. Мала Виска Маловисківського району Кіровоградської області  

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

 

Гульдас Ю.Л. Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-22 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

 

Про депутатський запит Разілевича Р.А. 

Доповідає секретар ради Постолюк Леся Анатоліївна    

(доповідає Постолюк Л.А.) 

 

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

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-22 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

Порядок денний п’ятдесят четвертої  сесії вичерпано.  Питання розглянуті.   

54 – у сесію міської ради сьомого скликання оголошую ЗАКРИТОЮ.  

 

(Звучить Державний Гімн України) 


