
 
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 СЬОМОЇ  СЕСІЇ   

МАЛОВИСКІВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ  

 

12.06.2020 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, пленарне засідання 67-ї чергової сесії міської 

ради  сьогодні буде транслюватися  на лед–екрані на центральній площі міста Мала Виска 

та он-лайн режимі  в мережі Інтернет.   

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

депутатів  з’явилося  15  депутатів. Відсутні  11  депутатів. Які будуть пропозиції  щодо 

початку  роботи сесії ? 

(вносяться    п р о п о з и ц і ї ) 

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

шістдесят сьомої  сесії.  Прошу проголосувати  (поіменне голосування): 

                                                                                                                                                                                                 

ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

 

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

скликання оголошую ВІДКРИТОЮ.  

(Звучить гімн України) 

 
 На пленарне засідання шістдесят сьомої сесії міської ради запрошені розробники 

проектів рішень з числа працівників виконавчого комітету міської ради, структурних 

підрозділів та підпорядкованих комунальних підприємств.  

Беручи до уваги, що з 12 березня в Україні продовжується  карантин,  у 

пленарному засіданні 67 сесії  бере участь найменше допустима кількість осіб.   

Отже, на порядок денний шістдесят сьомої сесії Маловисківської міської ради 

сьомого скликання внесено  такі питання:  

1. Про внесення змін до Програми цивільного захисту Маловисківської міської 

об’єднаної  територіальної громади на 2016-2020 роки; 

2. Про внесення змін до рішення міської ради від 16.08.2016 року №266 «Про 

затвердження міської комплексної програми профілактики злочинності і 

правопорушень на території Маловисківської міської  об’єднаної територіальної 

громади на 2016-2020 роки»; 

3. Про внесення змін до рішення від 12 грудня  2019 року № 1929 «Про бюджет 

Маловисківської  міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік»; 

4. Про затвердження «Програми антикорупційних заходів  у Маловисківській міській 

раді на 2020-2025 роки»; 



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

житлового будинку №59 а по вул. Центральна в м. Мала Виска в самостійне 

управління об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «НАШ ДІМ-

2020»; 

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

житлового будинку № 10 по вул. Спортивна  в м. Мала Виска для самостійного 

управління  співвласників багатоквартирного будинку; 

7. Про надання дозволу на реалізацію продуктів харчування; 

8. Земельні питання. 

Питання, внесені попередньо до порядку денного 67 сесії міської ради  

Про продаж права оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення  

кадастровий номер 3523180600:02:000:9005 на аукціоні; 

Про продаж права оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення  

кадастровий номер 3523180600:02:000:9006 на аукціоні; 

знімаються з  порядку денного відповідно до ухвал Господарського суду в 

Кіровоградській області у справі № 912/1710/20 від 25 травня 2020 року та № 

912/1711/20 від 25 травня 2020 року. 

Крім того повідомляю про те, що на адресу Маловисківської міської ради надійшло 

звернення від Кропивницього  обласного штабу Руху Опору Капітуляції. У звернення 

клопотання розглянути на засіданні міської ради питання про підтримку тексту звернення 

до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, 

Генеральному Прокурору України, Державному бюро розслідувань, Служби безпеки 

України щодо ситуації, яка склалася у державі за рік правління Володимира Зеленського.   

Про звернення Маловисківської міської ради з питання  формування районів в 

Кіровоградській області в ході адміністративно – територіальної реформи до Голови 

Верховної Ради України, Прем’єра-міністра України, голови Кіровоградської обласної 

державної адміністрації,  народних депутатів України 9-го скликання Олександра Дануци 

та Юрія Кузбіта з питання  формування районів в Кіровоградській області в ході 

адміністративно – територіальної реформи 

Інші пропозиції до Порядку денного є? 

 

Секретар ради Постолюк Л.А.: 

Прошу внести до порядку денного питань:  

Про внесення змін до додатку 1  Програми розвитку первинної медико-санітарної 

допомоги  в Маловисківській міській ОТГ на 2020-2022 роки 

Про внесення змін до рішення міської ради від 28.11.2019 року № 1924 «Про 

надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної власності територіальної 

громади» 

Дані проекти рішення попередньо розглянуті  на засіданні профільних  постійних  

комісій.   

 

Міський голова Гульдас Ю.Л.: Приймається. 

Прошу проголосувати за такий Порядок денний пленарного засідання  67-ї  сесії 

міської  ради зі змінами (поіменне голосування).  

 

ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ приймається. 

 

Шановні колеги! Нам необхідно затвердити РЕГЛАМЕНТ І ПОРЯДОК РОБОТИ 

пленарного засідання 67-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 67-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-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Шановні колеги! Переходимо до розгляду питань порядку денного: 

 

Про внесення змін до додатку 1  Програми розвитку первинної медико-санітарної 

допомоги  в Маловисківській міській ОТГ на 2020-2022 роки 

Про внесення змін до Програми цивільного захисту Маловисківської міської об’єднаної  

територіальної громади на 2016-2020 роки 

Доповідає секретар ради Постолюк Леся Анатоліївна 

  

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про внесення змін до рішення міської ради від 16.08.2016 року №266 «Про затвердження 

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 

  

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про внесення змін до рішення від 12 грудня  2019 року № 1929 «Про бюджет 

Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік» 

Доповідає завідувач сектором фінансів Похила Лариса Василівна  

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

Про затвердження «Програми антикорупційних заходів у Маловисківській міській раді на 

2020-2025 роки» 

Доповідає начальник юридичного відділу Захватихата Тетяна Валеріївна  

Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 



                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про внесення змін до рішення міської ради від 28.11.2019 року № 1924 «Про надання 

згоди на безоплатне прийняття до комунальної власності територіальної громади» 

Доповідає начальник юридичного відділу Захватихата Тетяна Валеріївна  

Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

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

будинку №59 а по вул. Центральна в м. Мала Виска в самостійне управління об’єднанню 

співвласників багатоквартирного будинку «НАШ ДІМ-2020» 

Доповідає завідувач сектором містобудування та архітектури Пісний Сергій Анатолійович 

  

Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

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

будинку № 10 по вул. Спортивна  в м. Мала Виска для самостійного управління  

співвласників багатоквартирного будинку 

Доповідає завідувач сектором містобудування та архітектури Пісний Сергій Анатолійович 

  

Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про надання дозволу на реалізацію продуктів харчування 

Доповідає завідуючий методичним кабінетом відділу освіти, молоді та спорту 

Мельчуцький В’ячеслав Григорович 

Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Земельні питання 

Доповідає з земельних питань начальник земельного відділу Цибульський Ігор 

Анатолійович. 

 

Про вилучення земельних ділянок  

 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 



                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянам міської ради 

 

Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Віталіївні за адресою: Кіровоградська область, Маловисківський район м. Мала Виска (за 

межами населеного пункту)  

 

Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Миколайовичу за адресою: Кіровоградська область, Маловисківський район м. Мала 

Виска, пров. Севастопольський, 17 

 

Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Афанасійовичу за адресою: Кіровоградська область, Маловисківський район с. 

Олександрівка, вул. Польова, 3 

 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність  

гр. Пузирей Володимиру Васильовичу за адресою: вул. Правди, 7 с. Олександрівка 

Маловисківського району Кіровоградської області  

 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 



                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  

гр. Долинку Василю Анатолійовичу для ведення особистого селянського господарства за 

адресою: Кіровоградська область Маловисківський район, Маловисківська міська рада  м. 

Мала Виска (за межами населеного пункту) 

 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність   

гр. Колесник Лідії Гаврилівні для ведення особистого селянського господарства за 

адресою: Кіровоградська область Маловисківський район, Маловисківська міська рада  с. 

Краснопілка (за межами населеного пункту) 

 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Не голосував – 1 – Дорохтей О.В. 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  

гр. Мельнику Олександру Олександровичу для ведення особистого селянського 

господарства за адресою: Кіровоградська область Маловисківський район, 

Маловисківська міська рада  

 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про надання дозволу гр. Жанталаю Максиму Сергійовичу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для розміщення гаража для 

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

багатоквартирного житлового будинку № 64 

 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства у власність громадянам міської 

ради (за межами населеного пункту)  

 



Депутат Лисенко В.П.: З даного питання профільна постійна комісія проект рішення 

частково не погодила. Пропонуємо за даний проект рішення, що підготовлений за 

зверненнями  4 громадян, проголосувати окремо по кожному заявнику. 

                                                                                                                        

 

Гульдас Ю.Л.: Пропозиція приймається. Ставлю на голосування. Хто за те, щоб 

розглянути проект рішення по кожному заявнику окремо. 

 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства у власність гр.. Казанаку М.В., 

вул. Бурмистренка, 4, м.Київ  (за межами населеного пункту)  

 

ЗА-0 

                                                                                             ПРОТИ-16 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення не приймається 

 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства у власність гр.. Казанаку С.В., 

вул. Мічуріна,37, с.Паліївка (за межами населеного пункту) 

 

ЗА-0 

                                                                                             ПРОТИ-16 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення не приймається 

 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства у власність гр.. Тарачеву О.В., 

вул..Водолазко, с.Мануйлівка (за межами населеного пункту) 

 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства у власність гр.Кирилловій А.О., 

вул..Шкільна, 35, с.Паліївка (за межами населеного пункту) 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 



Про надання дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в користування на умовах оренди  громадянам міської ради 

 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Гульдас Ю.Л.. Згідно Порядку денного прошу розглянути проект рішення «Про підтримку 

тексту звернення до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів 

України, Генеральному Прокурору України, Державному бюро розслідувань, Служби 

безпеки України щодо ситуації, яка склалася у державі за рік правління Володимира 

Зеленського».  

(зачитує текст звернення)  

Ставлю даний проект рішення на голосування.   

ЗА-0 

                                                                                             ПРОТИ-16 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення не приймається 

Про звернення Маловисківської міської ради з питання  формування районів в 

Кіровоградській області в ході адміністративно – територіальної реформи до Голови 

Верховної Ради України, Прем’єра-міністра України, голови Кіровоградської обласної 

державної адміністрації,  народних депутатів України 9-го скликання Олександра Дануци 

та Юрія Кузбіта з питання  формування районів в Кіровоградській області в ході 

адміністративно – територіальної реформи 

 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

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

для повідомлення.  

Дякую усіх  за роботу 

67 – у сесію міської ради сьомого скликання оголошую ЗАКРИТОЮ.  

(Звучить Державний Гімн України) 

 

 

 

Міський голова                                                                                                   Ю.ГУЛЬДАС  


