
 
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  

СІМДЕСЯТ ПЕРШОЇ СЕСІЇ  

МАЛОВИСКІВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ  

 

02.10.2020 року                                                                                 м. МАЛА ВИСКА  

 

Головує на пленарному засіданні міський голова Гульдас Юрій Леонідович. 

 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 71-ї чергової сесії міської 

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

Виска та онлайн режимі  в мережі Інтернет. На пленарне засідання сімдесятої чергової 

сесії міської ради з обраних 26 депутатів  з’явилося  14   депутатів. Відсутні  12  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  

сімдесят першої   сесії.  Прошу проголосувати  (поіменне голосування): 

                                                                                                                                                                

ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

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

скликання оголошую ВІДКРИТОЮ.  

(Звучить гімн України) 

 

Гульдас Ю.Л..: Пленарне засідання відбувається напередодні професійного свята  - Дня 

працівників освіти, або, як ми зачасту називаємо  – Дня учителя, який в Україні  

відзначається щороку  у першу неділю жовтня. 

Тож, напередодні свята, беручи до уваги, що пленарне засідання проходить он-лайн, і   до 

перегляду сесії долучилися багато мешканців громади, хочу скористатися нагодою, щоб  

привітати усіх педагогічних працівників нашої Маловисківської громади  з професійним 

святом.  

Побажати  - здоров’я,щастя, родинного затишку, фінансової стабільності та миру на нашій 

українській землі. 

Бажаю  у натхнення Вашій  нелегкій  праці, бо від того, як Ви сьогодні  виховуєте наше  

молодого покоління залежить те, як ми будемо жити взавтра. А ще бажаю вдячних учнів, 

якими б Ви, як вчителі,  пишалися. 

Також, користуючись нагодою, хочу на загал  назвати імена Ваших  учнів, які вже стали 

прославляти нашу Маловисківську громаду – це учні, яким призначена щомісячна  

стипендія  міського голови за особливі успіхи у навчанні, у спорті та творчості.  

  І в цьому є Ваш   вагомий внесок, шановні  вчителі  Маловисківських загальноосвітніх 

навчальних та позашкільних навчальних закладів та викладачі  дитячої школи мистецтв.  

1. Касьян Олександр Анатолійович – бронзовий призер Чемпіонату України з легкої 

атлетики, м. Кропивницький, переможець Всеукраїнських змагань, м. Черкаси (1 місце). 



2. Кудря Каріна Дмитрівна – срібний призер Всеукраїнських змагань з легкої 

атлетики, м. Черкаси. 

3. Чуйко Дар’я Вадимівна – срібний призер Всеукраїнських змагань з дзюдо, м. Київ. 

4. Стець Кіріл Володимирович – переможець Всеукраїнських змагань з дзюдо, м. 

Київ. 

5. Кардаш Катерина Олександрівна – обласна учнівська олімпіада з трудового 

навчання м. Кропивницький, диплом ІІІ ст. 

6. Данілов Костянтин Валентинович – обласна олімпіада з хімії ІІІ місце. 

7. Крутофал Сергій Сергійович – обласний етап конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт МАН ІІІ місце.  

8. Сорока Анастасія Іванівна – І місце обласного етапу Х Міжнародного мовно-

літературного конкурсу імені Тараса Шевченка. 

9. Коноваленко Олександра Володимирівна – обласна олімпіада з математики ІІ 

місце.  

10. Крячко Софія Володимирівна – обласний етап конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт МАН ІІІ місце. 

11. Ткаченко Таїсія Олександрівна – обласний етап конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт МАН ІІІ місце.  

12. Ляшецький Олександр Олександрович – ІІ місце обласного конкурсу «Ерудит-

квартет». 

13. Фокша Дар’я Дмитрівна – обласна олімпіада з української мови та літератури ІІІ 

місце. 

14. Пилипенко Ілля Віталійович – диплом ІІ ступеня регіонального конкурсу мистецтв 

«Співограй». 

15. Русол Анна Євгеніївна – диплом І ступеня фестивалю-конкурсу юних музикантів 

«Дивограй». 

16.  Чернецька Сніжана Русланівна – диплом лауреата І ступеня Міжнародного 

фестивалю-конкурсу «Сходинки до майстерності» м. Кропивницький. 

17.  Пухирь Валерія Петрівна – диплом ІІІ ступеня обласного конкурсу з 

образотворчого мистецтва «Веселкові фарби». 

Ще  Маловисківською міською радою 7 скликання засновано міську педагогічну премію  

ім. Григорія Миколайовича Перебейноса, яка  є найвищою в громаді  відзнакою. Премія  

присвоюється щорічно за заслуги в галузі освіти.У цьому, 2020 році такою премією 

нагороджуються Заводова Зоя Володимирівна, вчитель Маловисківської ЗОШ №3. 

Вітаємо Зою Володимирівну  та бажаємо і в подальшому їх довгих років плідної праці на 

педагогічній ниві. 

Вітання усім працівникам освіти напередодні професійного свята, здоров’я, добра, 

миру,натхнення у роботі.  

Продовжуємо роботу пленарного засідання 71 сесії міської ради. 

 На пленарне засідання сімдесят першої  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  березня в Україні продовжується  карантин,  у 

пленарному засіданні 71-ї сесії  бере участь найменше допустима кількість осіб.   
Отже, на порядок денний сімдесят першої сесії Маловисківської міської 

виносяться такі питання  

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

матеріальної допомоги громадянам Маловисківської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2020-2022 роки затвердженого рішенням міської ради 

від 30 січня 2020 року № 2072; 



2. Про внесення змін до 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 внесення змін до складу Комітету забезпечення доступності осіб з  

інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об΄єктів соцільної та 

інженерно-транспортної інфраструктури Маловисківської  міської ради; 

5. Про затвердження актів приймання-передачі багатоквартирних житлових будинків; 

6. Про надання дозволу співмешканцям житлового будинку № 59 по вул. Центральна  

в м. Мала Виска для самостійного управління   багатоквартирним будинком; 

7. Про надання згоди на передачу нерухомого майна комунальної власності з балансу 

КП «Мала Виска Водоканал» КП  на  баланс  «Мала Виска МКП»; 

8. Про надання згоди на безоплатне прийняття основних засобів до комунальної 

власності  територіальної громади; 

9. Про затвердження звіту  та Дорожньої карти індексу спроможності 

Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади в рамках програми 

ДОБРЕ; 

10. Про затвердження Дорожньої карти підвищення ефективності залучення громадян 

та підтримки громадських ініціатив Маловисківської  міської об'єднаної 

територіальної  громади на 2020-2023 роки; 

11. Земельні питання. 

Прошу проголосувати за такий Порядок денний пленарного засідання  71-ї  

сесії міської  ради (поіменне голосування).  

(До участі у пленарному засідання долучилися Васильченко В.М. та Рула С.А.) 

ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Гульдас Ю.Л..: ПОРЯДОК ДЕННИЙ приймається. 

Шановні колеги! Нам необхідно затвердити РЕГЛАМЕНТ І ПОРЯДОК 

РОБОТИ пленарного засідання 71-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 71-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)  
(До участі у пленарному засіданні долучилася депутат Макарицька Н.М.) 

ЗА-18 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

 

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

Про внесення змін до Програми та Положення  про надання одноразової  

матеріальної допомоги громадянам Маловисківської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2020-2022 роки затвердженого рішенням міської ради від 

30 січня 2020 року № 2072 



Доповідає начальник відділу соціального захисту населення, праці та охорони здоров’я 

Шпак Тетяна Миколаївна   

 

Гульдас Ю.Л..: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-18 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л..: Рішення приймається 

 

Про внесення змін до Програми розвитку комунального підприємства Мала Виска 

МКП на 2020 рік 

Доповідає директор комунального підприємства  Лисенко Володимир Павлович  

 

Гульдас Ю.Л..: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-18 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л..: Рішення приймається 

 

Про внесення змін до рішень міської ради від 16 серпня  2016 року №266 

та від  12 червня 2020 року № 2284 

Доповідає секретар міської ради Постолюк Леся Анатоліївна   

 

Гульдас Ю.Л..: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-18 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л..: 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  

 

Гульдас Ю.Л..: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-18 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л..: Рішення приймається 

 

Про внесення змін до складу Комітету забезпечення доступності осіб з  інвалідністю 

та інших маломобільних груп населення до об΄єктів соцільної та інженерно-

транспортної інфраструктури Маловисківської  міської ради; 

Доповідає завідувач сектором містобудування та архітектури Пісний Сергій Анатолійович 

  

Гульдас Ю.Л..: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-18 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л..: Рішення приймається 

Про затвердження актів приймання-передачі багатоквартирних житлових будинків; 

Доповідає завідувач сектором містобудування та архітектури Пісний Сергій Анатолійович 

  

 



Гульдас Ю.Л..:  Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-18 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л..: Рішення приймається 

Про надання дозволу співмешканцям житлового будинку № 59 по вул. Центральна  в 

м. Мала Виска для самостійного управління   багатоквартирним будинком; 

Доповідає завідувач сектором містобудування та архітектури Пісний Сергій Анатолійович 

  

Гульдас Ю.Л..: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-18 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Гульдас Ю.Л..: Рішення приймається 

 

Про надання згоди на передачу нерухомого майна комунальної власності з балансу 

КП «Мала Виска Водоканал» КП  на  баланс  «Мала Виска МКП»; 

Доповідає завідувач сектором містобудування та архітектури Пісний Сергій Анатолійович 

  

Гульдас Ю.Л..: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-18 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л..: Рішення приймається 

 

Про надання згоди на безоплатне прийняття основних засобів до комунальної 

власності  територіальної громади; 

Доповідає завідувач сектором містобудування та архітектури Пісний Сергій Анатолійович 

  

Гульдас Ю.Л..: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-11 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Не голосував – 1 Лисенко В.П. 

Гульдас Ю.Л..: Рішення приймається 

 

Про затвердження звіту  та Дорожньої карти індексу спроможності Маловисківської 

міської об’єднаної територіальної громади в рамках програми ДОБРЕ; 

Доповідає завідувачка  сектором  соціально – економічного розвитку, інвестицій та 

проєктної діяльності Федоренко Галина Вікторівна 

 

 

Гульдас Ю.Л..: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-18 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л..: Рішення приймається 

 

Про затвердження Дорожньої карти підвищення ефективності залучення громадян 

та підтримки громадських ініціатив Маловисківської  міської об'єднаної 

територіальної  громади на 2020-2023 роки; 



Доповідає секретар міської ради Постолюк Леся Анатоліївна   

 

Гульдас Ю.Л..: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-18 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л..: Рішення приймається 

 

Земельні питання. Повідомляю про заяви, які надійшли про конфлікт інтересів – 

Гульдас Юрій Леонідович, Гульдас Сергій Юрійович, Хомич Олена Вікторівна, 

Разілевич Роман Анатолійович.  

Доповідає з земельних питань начальник земельного відділу Цибульський Ігор 

Анатолійович. 

(пленарне засідання залишив Артишко В.В.) 

 

Про вилучення земельних ділянок  

Гульдас Ю.Л..: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л..: Рішення приймається 

 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянам міської ради 

 

Гульдас Ю.Л..: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л..: Рішення приймається 

 

Про надання у власність земельної ділянки гр. Горжію Олександру Олександровичу 

за адресою: вул. Чехова, буд. 17, м. Мала Виска Маловисківського району 

Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л..: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л..: Рішення приймається 

 

Про надання у власність земельної ділянки гр. Шамкому Сергію Дмитровичу за 

адресою: вул. Пушкіна, буд. 31, м. Мала Виска Маловисківського району 

Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л..: Прошу   проголосувати :                                                                      ЗА-18 

ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л..: Рішення приймається 

 



Про надання у власність земельної ділянки  гр. Березіну Владиславу Вікторовичу за 

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

Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л..: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л..: Рішення приймається 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Вікторівні за адресою: пров. Містечковий, 7 м. Мала Виска Маловисківського 

району, Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л..: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Гульдас Ю.Л..: Рішення приймається 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Вікторівні за адресою: вул. Київська, 10/6 м. Мала Виска Маловисківського району, 

Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л..: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Не голосував – 1 – Гульдас Ю.Л. 

 

Гульдас Ю.Л..: Рішення приймається 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Іванівні за адресою: вул. Велігіна, 67 м. Мала Виска Маловисківського району, 

Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л..: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л..: Рішення приймається 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Павловичу за адресою:  вул. О. Ковтуна, 62 м. Мала Виска Маловисківського 

району, Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л..: Прошу   проголосувати :                                                                       



ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л..: Рішення приймається 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Іванівні за адресою: вул. Л. Панкова, 14/11 м. Мала Виска Маловисківського району, 

Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л..: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л..: Рішення приймається 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Михайлівні за адресою: вул. Л. Панкова, 15 м. Мала Виска Маловисківського 

району, Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л..: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л..: Рішення приймається 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Дмитрівні за адресою: вул. Л. Панкова, 13 м. Мала Виска Маловисківського району, 

Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л..: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л..: Рішення приймається 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Олексійовичу та Мельник Ніні Петрівні за адресою: вул. Севастопольська, 22 м. 

Мала Виска Маловисківського району, Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л..: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Гульдас Ю.Л..: Рішення приймається 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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



Миколаївні за адресою: вул. Мічуріна, 6 с. Паліївка Маловисківського району, 

Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л..: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Гульдас Ю.Л..: Рішення приймається 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Олександровичу за адресою: вул. Гоголя, буд. 86, м. Мала Виска Маловисківського 

району, Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л..: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л..: Рішення приймається 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Володимировичу за адресою:  вул. І. Франка, 17, м. Мала Виска Маловисківського 

району, Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л..: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л..: Рішення приймається 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Петрівні за адресою: вул. Квіткова, 30 м. Мала Виска Маловисківського району, 

Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л..: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л..: Рішення приймається 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Анатоліївни за адресою: вул. Л. Панкова, 29/11 м. Мала Виска Маловисківського 

району, Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л..: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 



Гульдас Ю.Л..: Рішення приймається 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Олексійовичу за адресою: вул. Радісна, 16, м. Мала Виска Маловисківського району, 

Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л..: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л..: Рішення приймається 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Валеріївні за адресою: пров. Велігіна, 9 м. Мала Виска Маловисківського району, 

Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л..: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л..: Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність гр. Мельник Людмилі Гаврилівні за адресою: вул. Проліскова, буд. 17 

м.Мала Виска Маловисківського району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л..: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Гульдас Ю.Л..: Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність гр. Тихоглазу Віктору Андрійовичу за адресою: вул. Петра Кізіма, буд. 9 с. 

Олександрівка Маловисківського району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л..: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л..: Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність гр. Тихоглаз Світлані Михайлівні за адресою: вул. Петра Кізіма, буд. 14 с. 

Олександрівка Маловисківського району Кіровоградської області 

 

 

 

 



Гульдас Ю.Л..: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Гульдас Ю.Л..: Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність гр. Тихоглаз Наталії Семенівні за адресою: вул. Південна, буд. 5 с. 

Олександрівка Маловисківського району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л..: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л..: Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність  гр. Ліпінському Олександру Григоровичу за адресою: вул. Вишнева, буд. 

47 м. Мала Виска Маловисківського району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л..: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л..: Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність  гр. Баспаловій Наталці Олександрівні за адресою: пров. ІІ Професійний, 2 

м. Мала Виска Маловисківського району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л..: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л..: Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність гр. Багмет Любов Михайлівні за адресою: вул. Пушкіна, 45 м. Мала Виска 

Маловисківського району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л..: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л..: Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність гр. Мохненко Олені Олександрівні за адресою: вул. Калинова, буд. 88 м. 

Мала Виска Маловисківського району Кіровоградської області 

 

 



Гульдас Ю.Л..: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л..: Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність  гр. Козак Тамарі Іванівні за адресою: вул. Зарічна, 16 м. Мала Виска 

Маловисківського району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л..: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л..: Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність гр. Паленинко Людмилі Михайлівні за адресою: вул. Квіткова, 54 м. Мала 

Виска Маловисківського району Кіровоградської області 

 

Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л..: Гульдас Ю.Л..: Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність гр. Мішкурову Івану Федоровичу за адресою: вул. Верхня, с. 

Новомиколаївка Маловисківського району Кіровоградської області 

 

Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л..: Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність гр. Мішкой Івану Миколайовичу за адресою: вул. Нижня, 10 с. 

Новомиколаївка Маловисківського району Кіровоградської області  

 

Гульдас Ю.Л..: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

  

Гульдас Ю.Л..: Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність   гр. Апостолу Валерію Борисовичу за адресою: Кіровоградська область 

Маловисківський район с. Паліївка вул. Лесі Українки, 40 

 

 



Гульдас Ю.Л..: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л..: Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Іпанчі Тетяні Григорівні за адресою: пров. Лесі Українки, 38 с. 

Паліївка Маловисківського району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л..: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л..: Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність  гр. Сьоміній Світлані Володимирівні за адресою: вул. Малахівська, 26 

с.Первомайське Маловисківського району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л..: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л..: Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність гр. Кудрі Віктору Григоровичу за адресою: вул. Матусівська, 178 м. Мала 

Виска Маловисківського району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л..: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л..: Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність гр. Каплуновій Олені Вікторівні за адресою: вул. Нижня, с. 

Новомиколаївка Маловисківського району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л..: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л..: Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність  гр. Запорожцю Юрію Григоровичу для ведення особистого селянського 

господарства за адресою: Кіровоградська область Маловисківський район, с. 

Первомайське вул. Валуївська 

 

 



Гульдас Ю.Л..: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л..: Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Солоненко Олені Іванівні для ведення садівництва за адресою: вул. 1 

травня, 24 с-ще Вишневе на території Маловисківської міської ради 

Маловисківського району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л..: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л..: Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Дорошенко Ользі Василівні за адресою: Кіровоградська область, 

Маловисківський район, с-ще. Вишневе вул. Миру, 17 

 

Гульдас Ю.Л..: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л..: Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Зові Едуарду Юрійовичу для ведення особистого селянського 

господарства на території Маловисківської міської ради (за межами населеного 

пункту) Маловисківського району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л..: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л..: Рішення приймається 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Бондар Ірині Юріївні для ведення особистого селянського господарства 

на території Маловисківської міської ради Маловисківського району 

Кіровоградської області (за межами населеного пункту) 

 

Гульдас Ю.Л..: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л..: Рішення приймається 

   

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність  гр. Шпак Тетяні Миколаївні для ведення особистого селянського 

господарства за адресою: Кіровоградська область Маловисківський район, на 

території Маловисківської міської ради (за межами населеного пункту) 



Гульдас Ю.Л..: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л..: Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 

гр. Дубовцю Дмитру Володимировичу для ведення городництва адресою: 

Кіровоградська область Маловисківський район, с. Первомайське (за межами 

населеного пункту) 

 

Гульдас Ю.Л..: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л..: Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Кадомець Раїсі Миколаївні для ведення особистого селянського 

господарства за адресою: Кіровоградська область, Маловисківського району, 

Маловисківська міська рада (за межами населеного пункту)  

 

Гульдас Ю.Л..: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л..: Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Мельнику Віталію Леонідовичу для ведення особистого селянського 

господарства за адресою: Кіровоградська область Маловисківський район, с. 

Первомайське (за межами населеного пункту) 

 

Гульдас Ю.Л..: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л..: Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність  гр. Завалій Наталії Сергіївні для ведення особистого селянського 

господарства за адресою: Кіровоградська область Маловисківський район, 

Маловисківська міська рада  

 

Гульдас Ю.Л..: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л..: Рішення приймається 

 

Про надання дозволу гр. Кравцю Олександру Івановичу 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 № 53-а 

 

Гульдас Ю.Л..: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л..: Рішення приймається 

 

Про надання дозволу гр. Артишко Інні Борисівні на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для розміщення гаража 

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

територія багатоквартирного житлового будинку № 83 

 

Гульдас Ю.Л..: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л..: Рішення приймається 

 

Про винесення на розгляд сесії проєкту «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)» по кожному пункту окремо. 

 

Гульдас Ю.Л..: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                      ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л..: Рішення приймається 

 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства у власність 

громадянам міської ради (за межами населеного пункту)(п.п.1.1. Сільман Я.В.) 

 

Гульдас Ю.Л..: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                      ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л..: Рішення приймається 

 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства у власність 

громадянам міської ради (за межами населеного пункту)(п.п.1.1.2. Звєрєв Є.В.) 

 

Гульдас Ю.Л..: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                      ЗА-1 

                                                                                             ПРОТИ-9 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-7 

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 (за межами населеного пункту)(п.п.1.3.Туполенко О.В.) 

 

Гульдас Ю.Л..: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                      ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л..: Рішення приймається 

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-14 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-3 

Гульдас Ю.Л..: Рішення приймається 

 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в користування на умовах оренди  громадянам міської ради 

 

Гульдас Ю.Л..: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Не голосувала -1- Постолюк Л.А. 

 

Гульдас Ю.Л..: Рішення приймається. У кого є повідомлення,  оголошення, звернення. 

Згідно регламенту надаємо до 3 хвилин для повідомлення. Немає повідомлень. Дякую усіх  

за роботу. 71 – у сесію міської ради сьомого скликання оголошую ЗАКРИТОЮ.  

(Звучить Державний Гімн України) 

 

 

 

Міський голова                                                                                 Ю.ГУЛЬДАС 


