
      
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  

СІМДЕСЯТДРУГОЇ  СЕСІЇ  

МАЛОВИСКІВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ  

 

22.10.2020 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 72-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 сімдесят другої 

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 другої  сесії.  Прошу проголосувати  (поіменне голосування): 

                                                                                                                                                                

ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

 

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

скликання оголошую ВІДКРИТОЮ.  

(Звучить гімн України) 

 
 На пленарне засідання сімдесят другої 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 72-ї сесії  бере участь найменше допустима кількість осіб.   

Отже, на порядок денний сімдесят другої сесії Маловисківської міської виносяться 

такі питання  

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

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

2. Про затвердження  комплексної  Програми розвитку культури,  краєзнавства  та   

туризму у Маловисківській міській об’єднаній  територіальній  громаді на 2021 – 

2023  роки 

3. Про затвердження Комплексної  Програми розвитку освіти Маловисківської  

міської ради  на 2021-2023 роки  

4. Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту Маловисківської 

міської ради на 2021-2023 роки 

5. Про безоплатну передачу майна з балансу відділу освіти, молоді та спорту МВК на 

баланс відділу культури та туризму  



6. Про надання дозволу на списання основних засобів, які перебувають на балансі 

відділу освіти, молоді та спорту  виконавчого комітету Маловисківської міської 

ради 

7. Про затвердження Програми оздоровлення і відпочинку дітей Маловисківської 

міської об’єднаної територіальної громади  на 2021 - 2023 роки 

8. Про затвердження Програми розвитку КП Маловисківський центр надання 

соціальних послуг на 2021-2023 роки 

9. Про затвердження  Програми розвитку комунального підприємства Мала Виска 

ВОДОКАНАЛ  на 2021- 2023 роки 

10. Про затвердження  Програми розвитку комунального підприємства Мала Виска 

МКП на 2021-2023 роки 

11. Про затвердження  Програми фінансового забезпечення представницьких витрат та 

інших заходів, пов’язаних з діяльністю Маловисківської міської ради  на  2021-

2023 роки 

12. Про затвердження Положення про застосування автоматизованої програми обліку 

та управління персоналом «K-Document.Кадровий облік»  в Маловисківській 

міській раді 

13. Про внесення змін до  Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів у 

сфері господарської діяльності Маловисківської міської ради Маловисківської 

міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік» 

14. Про визначення організатора конкурсу з   перевезення пасажирів на міських та  

приміських автобусних маршрутах  загального користування на території 

Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади 

15. Про затвердження Акту передачі обладнання та ТМЦ від Громадської спілки 

«Громадські ініціативи України» 

16. Про розгляд електронної петиції  «Парковка для дитячих візочків на території 

дитсадка «Ромашка» 

17. Земельні питання 

 

У кого є пропозиції щодо порядку денного  

 

Постолюк Л.А. Прошу внести до порядку денного питання в блоці земельних 

питань:   

Про зняття з порядку денного проєктів «Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність  гр. Невінчаній Ірині Михайлівні 

для ведення особистого селянського господарства за адресою: Кіровоградська 

область Маловисківський район, на території Маловисківської міської ради» та 

«Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність  гр. Стрельцову Олегу Сергійовичу для ведення особистого селянського 

господарства за адресою: Кіровоградська область Маловисківський район, 

Маловисківська міська рада (за межами населеного пункту)».  

З постійною комісією дане питання попередньо розглянуто та погоджено. 

 

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

пленарного засідання  72-ї  сесії міської  ради (поіменне голосування).  

ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

 

 

Гульдас Ю.Л..: ПОРЯДОК ДЕННИЙ приймається. Шановні колеги! Нам необхідно 

затвердити РЕГЛАМЕНТ І ПОРЯДОК РОБОТИ пленарного засідання 72-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 72-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-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

 

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

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  

(доповідає Похила Л.В.) 

 

Гульдас Ю.Л..: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Рішення приймається 

Про затвердження комплексної  Програми розвитку культури,  краєзнавства  та туризму у 

Маловисківській міській об’єднаній  територіальній  громаді на 2021 – 2023  роки 

Доповідає методист відділу культури та туризму міської ради Бровченко Світлана 

Іванівна 

(доповідає Бровченко С.І.) 

 

Гульдас Ю.Л..: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Рішення приймається 

Про затвердження Комплексної Програми розвитку освіти Маловисківської  міської ради  

на 2021-2023 роки  

Доповідає методист відділу освіти, молоді та спорту міської ради Мельчуцький В’ячеслав 

Григорович 

(доповідає Мельчуцький В.Г.) 

 

Гульдас Ю.Л..: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Рішення приймається 

 

 



Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту Маловисківської міської 

ради на 2021-2023 роки 

Доповідає методист відділу освіти, молоді та спорту міської ради Мельчуцький В’ячеслав 

Григорович 

(доповідає Мельчуцький В.Г.) 

 

Гульдас Ю.Л..: Прошу   проголосувати :                                                                      ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Рішення приймається 

 

Про безоплатну передачу майна з балансу відділу освіти, молоді та спорту МВК на баланс 

відділу культури та туризму  

Доповідає методист відділу освіти, молоді та спорту міської ради Мельчуцький В’ячеслав 

Григорович 

(доповідає Мельчуцький В.Г.) 

 

Гульдас Ю.Л..: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Рішення приймається 

Про надання дозволу на списання основних засобів, які перебувають на балансі відділу 

освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Маловисківської міської ради 

Доповідає методист відділу освіти, молоді та спорту міської ради Мельчуцький В’ячеслав 

Григорович 

(доповідає Мельчуцький В.Г.) 

 

Гульдас Ю.Л..: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Рішення приймається 

 

Про затвердження Програми оздоровлення і відпочинку дітей Маловисківської міської 

об’єднаної територіальної громади  на 2021 - 2023 роки 

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

(доповідає Захватихата П.В.) 

 

Гульдас Ю.Л..: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Рішення приймається 

 

Про затвердження Програми розвитку КП Маловисківський центр надання соціальних 

послуг на 2021-2023 роки 

Доповідає директор КП Центр надання соціальних послуг Хмара Іван Іванович 



(доповідає Хмара І.І.) 

 

Гульдас Ю.Л..: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Рішення приймається 

 

Про затвердження  Програми розвитку комунального підприємства Мала Виска 

ВОДОКАНАЛ  на 2021- 2023 роки 

Доповідає директор комунального підприємства  Аврунов Володимир Анаиолійович 

(доповідає Аврунов В.А.) 

 

Гульдас Ю.Л..: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

 

 

Рішення приймається 

 

Про затвердження  Програми розвитку комунального підприємства Мала Виска МКП на 

2021-2023 роки 

Доповідає директор комунального підприємства  Лисенко Володимир Павлович  

(доповідає Лисенко В.П.) 

 

Гульдас Ю.Л..: Прошу   проголосувати :   

 

Лисенко В.П.: Повідомляю про потенційний конфлікт інтересів, в зв’язку з чим голосую 

під контролем ради.  

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу голосувати:  

                                                                   

ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження Програми фінансового забезпечення представницьких витрат та інших 

заходів, пов’язаних з діяльністю Маловисківської міської ради  на  2021-2023 роки 

Доповідає заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Жовтило Алла Василівна  

(доповідає Жовтило А.В.) 

 

Гульдас Ю.Л..: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Рішення приймається 

 



Про затвердження Положення про застосування автоматизованої програми обліку та 

управління персоналом «K-Document.Кадровий облік» в Маловисківській міській раді 

Доповідає начальник загального відділу міської ради Берегуленко Тамара Михайлівна 

(доповідає Берегуленко Т.М.) 

 

Гульдас Ю.Л..: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Рішення приймається 

 

Про внесення змін до  Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів у сфері 

господарської діяльності Маловисківської міської ради Маловисківської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2020 рік» 

Доповідає начльник юридичного відділу Захватихата Тетяна Валеріївна  

(доповідає Захватихата Т.В.) 

 

Гульдас Ю.Л..: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

 

 

Рішення приймається 

 

Про визначення організатора конкурсу з перевезення пасажирів на міських та  приміських 

автобусних маршрутах загального користування на території Маловисківської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Доповідає завідувач сектором містобудування та архітектури Пісний Сергій Анатолійович 

(доповідає Пісний С.А.) 

  

Гульдас Ю.Л..: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Про розгляд електронної петиції «Парковка для дитячих візочків на території дитсадка 

«Ромашка» 

Доповідає завідувач сектором містобудування та архітектури Пісний Сергій Анатолійович 

(доповідає Пісний С.А.)  

 

Гульдас Ю.Л..: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Про затвердження Акту передачі обладнання та ТМЦ від Громадської спілки «Громадські 

ініціативи України» 

Доповідає секретар міської ради Постолюк Леся Анатоліївна 

(доповідає Постолюк Л.А.) 

 



Гульдас Ю.Л..: Прошу   проголосувати :                                                                      ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

(Пленарне засідання залишають депутати міської ради 7 скликання Артишко В.В. та 

Жигалов Т.М., до пленарного засідання долучаються депутати Васильченко В. М.  та 

Діордіца В.А. 

 

Гульдас Ю.Л.: Земельні питання. Повідомляю про заяви, які надійшли про конфлікт 

інтересів – Разілевич Роман Анатолійович, Лисенко Володимир Павлович, Ніколаєва 

Ольга Миколаївна, Постолюк Леся Анатоліївна. 

Доповідає з земельних питань начальник земельного відділу Цибульський Ігор 

Анатолійович. 

 

Про створення Переліку земельних ділянок сільськогосподарського призначення,  

нерозподілених та невитребуваних земельних ділянок, невитребуваних часток (паїв) які 

розташовані на території Маловисківської міської ради, за межами населеного пункту 

 

Гульдас Ю.Л..: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про внесення змін до договору № б/н від 29 березня 2011 року (державна реєстрація  у 

Маловисківському районному відділі КРФЦДЗК, про що у Державному реєстрі земель 

вчинено запис за № 1 від 31.12.2014) 

 

Гульдас Ю.Л..: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про внесення змін до договору № б/н від 29 березня 2011 року (державна реєстрація у 

Маловисківському районному відділі КРФЦДЗК, про що у Державному реєстрі земель 

вчинено запис за № 3 від 31.12.2014) 

 

Гульдас Ю.Л..: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про внесення змін до договору № б/н від 29 березня 2011 року (державна реєстрація  у 

Маловисківському районному відділі КРФЦДЗК, про що у Державному реєстрі земель 

вчинено запис за № 27 від 31.12.2014 

 

Гульдас Ю.Л..: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 



 

Про внесення змін до договору № б/н від 29 березня 2011 року (державна реєстрація  у 

Маловисківському районному відділі КРФЦДЗК, про що у Державному реєстрі земель 

вчинено запис за № 26 від 31.12.2014) 

 

Гульдас Ю.Л..: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Рішення приймається 

  

Про внесення змін до договору № б/н від 29 березня 2011 року (державна реєстрація  у 

Маловисківському районному відділі КРФЦДЗК, про що у Державному реєстрі земель 

вчинено запис за № 25 від 31.12.2014) 

 

Гульдас Ю.Л..: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про внесення змін до договору № б/н від 29 березня 2011 року (державна реєстрація  у 

Маловисківському районному відділі КРФЦДЗК, про що у Державному реєстрі земель 

вчинено запис за № 24 від 31.12.2014) 

 

Гульдас Ю.Л..: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про внесення змін до договору № б/н від 29 березня 2011 року (державна реєстрація  у 

Маловисківському районному відділі КРФЦДЗК, про що у Державному реєстрі земель 

вчинено запис за № 12 від 31.12.2014) 

 

Гульдас Ю.Л..: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про внесення змін до договору № б/н від 29 березня 2011 року (державна реєстрація  у 

Маловисківському районному відділі КРФЦДЗК, про що у Державному реєстрі земель 

вчинено запис за № 19 від 31.12.2014) 

 

Гульдас Ю.Л..: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Рішення приймається 



Про внесення змін до договору № б/н від 29 березня 2011 року (державна реєстрація  у 

Маловисківському районному відділі КРФЦДЗК, про що у Державному реєстрі земель 

вчинено запис за № 6 від 31.12.2014) 

 

Гульдас Ю.Л..: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про внесення змін до договору № б/н від 29 березня 2011 року (державна реєстрація  у 

Маловисківському районному відділі КРФЦДЗК, про що у Державному реєстрі земель 

вчинено запис за № 29 від 31.12.2014) 

 

Гульдас Ю.Л..: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

призначення (земельної частки (паю), розташованої на території Маловисківської міської 

ради 

 

Гульдас Ю.Л..: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про продовження строку дії договорів про становлення особистих строкових сервітутів 

 

Гульдас Ю.Л..: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про припинення права постійного користування КП «Мала Виска ЖЕД» на земельну 

ділянку по вул. Шевченка, 1 м. Мала Виска Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л..: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою  щодо  відведення земельної 

ділянки в постійне користування юридичній особі ОСББ «Мрія 1 Вись» м. Мала Виска  

вул. Шевченка, 1 

 



Гульдас Ю.Л..: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду ТОВ 

«Сімтая Інфо» для розміщення та обслуговування комплексу будівель і споруд за 

адресою: Кіровоградська область, Маловисківський район, м. Мала Виска, вул. 

Новомиргородське шосе, 3а 

 

Гульдас Ю.Л..: 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) Кіровоградській обласній 

організації Українського товариства мисливців та рибалок за адресою: вул. Європейська, 

50, м. Мала Виска, Маловисківського району, Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л..: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в користування на умовах оренди ТОВ «Карат» за адресою: вул. Центральна 16, с-

ще. Вишневе Маловисківського району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л..: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в користування на умовах оренди ТОВ «Карат» за адресою: вул. Центральна-

Нова, 1, с-ще. Вишневе Маловисківського району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л..: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Рішення приймається 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення товарного 



сільськогосподарського виробництва за адресою: Кіровоградська область, 

Маловисківський район, Маловисківська міська рада 

 

Гульдас Ю.Л..: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Рішення приймається 

 

Про попереднє погодження місця розташування тимчасової споруди для провадження 

підприємницької діяльності гр. Парасоченко Яні Володимирівні за адресою вул. 

Містечкова  м.Мала Виска Маловисківського району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л..: Прошу   проголосувати :                                                                       

 

Постолюк Л.А.: Не голосую – конфлікт інтересів 

                                                                                                                       ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Не голосувала 1 – Постолюк Л.А. 

Рішення приймається 

 

Про вилучення земельних ділянок 

 

Гульдас Ю.Л..: Прошу   проголосувати :                                                                       

 

Васильченко В.М. : Не голосую – конфлікт інтересів 

 

ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Не голосував – 1 – Васильченко В.М. 

Рішення приймається 

 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянам міської ради 

 

Гульдас Ю.Л..: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Рішення приймається 

 

Про надання у власність земельної ділянки гр. Бай Ользі Ігорівні за адресою: пров. 

Зарічний, буд. 35б, м. Мала Виска Маловисківського району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л..: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 



Рішення приймається 

 

Про надання у власність земельної ділянки гр. Ковальовій Надії Петрівні за адресою: вул. 

Матусівська, буд. 9, м. Мала Виска Маловисківського району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л..: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про надання у власність земельної ділянки гр. Віговському Сергію Анатолійовичу за 

адресою: вул. Паліївська, буд. 35, м. Мала Виска Маловисківського району 

Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л..: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про надання у власність земельної ділянки гр. Мокану Тетяні Вікторівні за адресою: вул. 

І. Сухомлина, буд. 84, м. Мала Виска Маловисківського району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л..: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про надання у власність земельної ділянки  гр. Малій Валентині Анатоліївні за адресою: 

вул. Європейська, буд. 71, м.Мала Виска Маловисківського району Кіровоградської 

області 

 

Гульдас Ю.Л..: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про надання у власність земельної ділянки гр. Толкушкіній Валентині Петрівні за 

адресою: вул. Матусівська, буд. 7, м. Мала Виска Маловисківського району 

Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л..: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про надання у власність земельної ділянки гр. Вовку Павлу Павловичу за адресою: вул. 

Гоголя, буд. 76, м. Мала Виска Маловисківського району Кіровоградської області 



Гульдас Ю.Л..: 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. Семешку Олександру 

Олексійовичу за адресою: вул. Кудрівська, буд. 6, м. Мала Виска, Маловисківського 

району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л..: 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. Ліпінському Григорію 

Анатолійовичу за адресою: вул. Бесарабська, 67 м. Мала Виска, Маловисківського району 

Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л..: 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. Кудрі Тетяні 

Станіславівні за адресою:  вул. 9 Травня, 26 м. Мала Виска, Маловисківського району 

Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л..: 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. Лимборському Олегу 

Станіславовичу за адресою: вул. Лесі Українки, 75 с. Паліївка, Маловисківського району 

Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л..: 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. Пигиді В’ячеславу 



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

вул. Мічуріна, 30  

 

Гульдас Ю.Л..: 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. Кудрі Леоніду Івановичу 

за адресою: вул. Зарічна, 10 м. Мала Виска, Маловисківського району Кіровоградської 

області 

 

Гульдас Ю.Л..: 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) у спільну часткову власність 

гр. Цвєтковій Любов Олександрівні та гр. Банул Павлу Юрійовичу за адресою: 

Кіровоградська область Маловисківський район, м. Мала Виска вул. Сонячна, 95 

 

Гульдас Ю.Л..: 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. Решетову Олегу 

Михайловичу за адресою: вул. О. Ковтуна, 18 м. Мала Виска, Маловисківського району 

Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л..: 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. Кудрі Леоніду Івановичу 

за адресою: вул. Зарічна, 8 м. Мала Виска, Маловисківського району Кіровоградської 

області 

 

Гульдас Ю.Л..: 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. Чередник Інні Андріївні 

за адресою: вул. Паліївська, 42 м. Мала Виска, Маловисківського району Кіровоградської 

області 

 

Гульдас Ю.Л..: 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. Барашкіній Людмилі 

Василівні за адресою: вул. Українська, 48 м.Мала Виска, Маловисківського району 

Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л..: 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. Савченко Ользі 

Юхимівні за адресою: вул. Гоголя, 140 м. Мала Виска, Маловисківського району 

Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л..: 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. Толкушкіну Володимиру 

Анатолійовичу за адресою: вул. Матусівська, 33 м. Мала Виска, Маловисківського району 

Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л..: 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. Кирдан Євгенії Іванівні 

за адресою: вул. І. Сухомлина, 33, м. Мала Виска Маловисківського району 

Кіровоградської область 

 

Гульдас Ю.Л..: 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. Толкачову Анатолію 

Олександровичу за адресою: вул. Бесарабська, 40, м. Мала Виска Маловисківського 

району Кіровоградської область 

 

Гульдас Ю.Л..: 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. Кирдан Євгенії Іванівні 

за адресою: вул. Пушкіна, 81, м. Мала Виска Маловисківського району Кіровоградської 

область 

 

Гульдас Ю.Л..: 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. Тамко Людмилі 

Михайлівні за адресою: І пров. Професійний, 17, м. Мала Виска Маловисківського району 

Кіровоградської область 

 

Гульдас Ю.Л..: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність 

гр. Миколенку Володимиру Аркадійовичу за адресою: вул. Привокзальна, 18 м. Мала 

Виска Маловисківського району Кіровоградської області О.Л 

 

Гульдас Ю.Л..: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Сосновському Андрію Васильовичу за адресою: вул. Челюскіна, 16 с. Краснопілка 

Маловисківського району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л..: Прошу   проголосувати :                                                                       



                                                                                                                       ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність  

гр. Авсейцевій Олені Іванівні за адресою:  вул. Челюскіна, 9 с. Краснопілка 

Маловисківського району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л..: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність 

гр. Плахуті Юрію Петровичу за адресою: вул. Князька, 2 м. Мала ВискаМаловисківського 

району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л..: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власністьгр. Чудновському Євгенію Павловичу за адресою: пров. Шкільний, 18 с. 

Краснопілка Маловисківського району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л..: Прошу   проголосувати :                                                                       

 

Лисенко В.П.: Не голосую – конфлікт інтересів  

                                                                                                                       ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Не голосував -1- Лисенко В.П. 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність  

гр. Крамару Павлу Олександровичу за адресою: вул. Нижня, 52 с. Новомиколаївка 

Маловисківського району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л..: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність 

гр. Жельману Богдану Петровичу за адресою: вул. Шевченка, 65 с. Краснопілка 

Маловисківського району Кіровоградської області 

 



Гульдас Ю.Л..: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА- 

                                                                                                               ПРОТИ- 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ- 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність  

гр. Погрібняк Галині Борисівні за адресою: вул. Валуївська, 7 с. Первомайське 

Маловисківського району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л..: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність  

гр. Рутінській Любові Яківні за адресою: вул. Верхня, 1 с. Тарасівка Маловисківського 

району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л..: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Семешку Олександру Олексійовичу за адресою: вул. Кудрівська, буд. 6 м. Мала Виска 

Маловисківського району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л..: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність 

гр. Василенко Марії Гордіївні за адресою: вул. Сонячна, 27 м. Мала Виска 

Маловисківського району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л..: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Ніколаєвій Ользі Миколаївні за адресою: вул. Лесі Українки, 109-А с.Паліївка 

Маловисківського району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л..: Прошу   проголосувати :                                                                       

 



Ніколаєва О.М.: Не голосую – конфлікт інтересів.  

                                                                                                                       ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Не голосувала – 1 – Ніколаєва О.М. 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність 

гр. Слободнюк Валентині Павлівні за адресою: вул. Челюскіна, 61 м. Мала Виска 

Маловисківського району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л..: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність  

гр. Пасічник Надії Володимирівні за адресою: вул. Шевченка, 42/74 м. Мала Виска 

Маловисківського району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л..: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність 

гр. Бобришову Григорію Борисовичу за адресою: вул. Героїв Крут, 23 м. Мала Виска 

Маловисківського району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л..: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок зі зміною 

цільового призначення гр. Кізім Ользі Анатоліївні, гр. Гавриш Тетяні Вікторівні, гр. 

Шульзі Сергію Миколайовичу, гр. Прокопову Дямяну Степановичу для ведення 

особистого селянського господарства за адресою: Кіровоградська область, 

Маловисківський район, Маловисківська міська рада (за межами населеного пункту)  

 

Гульдас Ю.Л..: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  

гр. Семешко Світлані Валентинівні для ведення особистого селянського господарства на 



території Маловисківської міської ради Маловисківського району Кіровоградської області 

(за межами населеного пункту)  

 

Гульдас Ю.Л..: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  

гр. Тарачеву Олександру Вікторовичу для ведення особистого селянського господарства 

на території Маловисківської міської ради Маловисківського району Кіровоградської 

області (за межами населеного пункту)  

 

Гульдас Ю.Л..: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власніть гр. 

Попцову Сергію Геннадійовичу для ведення особистого селянського господарства за 

адресою: Кіровоградська область, Маловисківський район, Маловисківська міська рада (за 

межами населеного пункту)  

 

Гульдас Ю.Л..: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власніть гр. 

Гросулу Миколі Григоровичу для ведення особистого селянського господарства за 

адресою: Кіровоградська область, Маловисківський район, Маловисківська міська рада (за 

межами населеного пункту) 

 

Гульдас Ю.Л..: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  

гр. Мальченко Тетяні Миколаївні для ведення особистого селянського господарства на 

території Первомайської сільської ради Маловисківського району Кіровоградської області 

(за межами населеного пункту)  

 

Гульдас Ю.Л..: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

 



Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Гайдамаці Наталії Анатоліїівні для ведення особистого селянського господарства на 

території Первомайської сільської ради Маловисківського району Кіровоградської області 

(за межами населеного пункту)  

 

Гульдас Ю.Л..: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Жельману 

Петру Федоровичу у власність для ведення особистого селянського господарства за 

адресою: Кіровоградська область, Маловисківський район, Маловисківська міська рада (за 

межами населеного пункту) 

 

Гульдас Ю.Л..: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Мальцевій 

Тамарі Андріївні у власність для ведення особистого селянського господарства за 

адресою: Кіровоградська область, Маловисківський район, Маловисківська міська рада (за 

межами населеного пункту) 

 

Гульдас Ю.Л..: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Корнієнку 

Сергію Дмитровичу у власність для ведення особистого селянського господарства за 

адресою: Кіровоградська область, Маловисківський район, Маловисківська міська рада (за 

межами населеного пункту)  

 

Гульдас Ю.Л..: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власніть гр. 

Запорожець Тетяні Олександрівні для ведення особистого селянського господарства за 

адресою: Кіровоградська область, Маловисківський район, Маловисківська міська рада (за 

межами населеного пункту)  

 



Гульдас Ю.Л..: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про надання дозволу гр. Разілевичу Роману Анатолійовичу 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 

 

Гульдас Ю.Л..: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про надання дозволу гр. Колесніку Івану В’ячеславовичу 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 

 

Гульдас Ю.Л..: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про надання дозволу гр. Прокопенку Вадиму Валентиновичу 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 будинку № 64 

 

Гульдас Ю.Л..: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

Про надання дозволу гр. Скрипніченко Валентині Василівні на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для будівництва та розміщення 

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

територія будинку №7 

 

Гульдас Ю.Л..: 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) 

 

Гульдас Ю.Л..: Прошу   проголосувати :                                                                       



ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

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 

Рішення приймається 

 

Про зняття з порядку денного проєктів «Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність  гр. Невінчаній Ірині Михайлівні для ведення 

особистого селянського господарства за адресою: Кіровоградська область 

Маловисківський район, на території Маловисківської міської ради» та «Про 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  гр. 

Стрельцову Олегу Сергійовичу для ведення особистого селянського господарства за 

адресою: Кіровоградська область Маловисківський район, Маловисківська міська рада (за 

межами населеного пункту)» 

 

Гульдас Ю.Л..: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Гульдас Ю.Л..: Рішення приймається. Порядок денний вичерпано.  Шановні присутні, у 

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

повідомлення.  

 

Постолюк Л.А.: Є повідомлення для депутатів міської ради 7 скликання. Закінчується 

строк повноважень міської ради 7 скликання – після місцевих виборів 25 жовтня 2020 

року після оголошення їх результатів набуде повноважень міська рада 8 скликання. 

Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції», депутатам 7 скликання, що 

припиняють свою діяльність і не стануть з якихось причин депутатами міської ради 8 

скликання, необхідно подати  декларацію, яка подається відповідно до абзацу першого 

частини другої статті 45 Закону,  не пізніше двадцяти робочих днів з дня припинення 

діяльності – тобто від дати установчої сесії, коли будуть припинені Ваші повноваження, 

як депутатів 7 скликання. Декларація «перед звільненням» охоплює період, який не був 

охоплений деклараціями, раніше поданими Вами , тобто з 01.01.2020 року по  листопада  

2020 року (дата проведення установчої сесії міської ради 8 скликання). 

Також Вам необхідно буде  подати декларацію про доходи за 2020 рік, яка подається 

відповідно до абзацу другого частини другої статті 45 Закону з 00 годин 00 хвилин 01 

січня до 0годин 00 хвилин 01 квітня року, наступного за звітним роком, у якому було 

припинено діяльність, пов’язану з виконанням функцій місцевого самоврядування, тобто 

до 1 квітня 2021 року. Така декларація охоплює звітний рік (період з 1січня до 31 грудня 

включно), що передує року, в якому подається декларація, тобто за 2020 рік.  

Депутатам 7 скликання, які будуть обрані також депутатами 8 скликання,  подавати 

декларацію в зв’язку з припиненням повноважень не потрібно. Ви подаєте декларацію про 



доходи за 2020 рік до 0годин 00 хвилин 01 квітня 2021 року, але вже як депутати 8 

скликання. Дякую за увагу. 

Гульдас Ю.Л.Дякую усіх депутатів за плідну роботу у сьомому скликанні. Бажаю успіхів 

усім тим депутатам, хто балотується, у виборчій кампанії місцевих виборів,  а тим, хто не 

виявив бажання взяти участь у виборах до міської ради – здоров’я, добра та успіхів.  

72 – у сесію міської ради сьомого скликання оголошую ЗАКРИТОЮ.  

(Звучить Державний Гімн України) 

 

 

 

Міський голова                                                                                                        Ю.ГУЛЬДАС 


