
    
У К Р А Ї Н А 

Маловисківська міська рада 

26200,  м. Мала  Виска, вул. Спортивна, 6.  Тел./факс (05258) 5-14-54 

ПРОТОКОЛ  

ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ 

12 СЕСІЇ МІСЬКОЇ РАДИ 8  СКЛИКАННЯ 

 

Дата проведення : 05  жовтня  2021 року 

Початок засідання: 10.00.   

Місце проведення: сесійна зала міської ради,  вул. Спортивна, 6, м.Мала Виска  

Головуючий – міський голова Гульдас Юрій Леонідович 

 

Гульдас Ю.Л.: Доброго дня, шановні депутати та усі присутні. У залі з 26 депутатів 

міської ради присутні 23 депутатів та депутаток. 

Які будуть пропозиції  щодо початку  роботи сесії ? 

(вносяться    п р о п о з и ц і ї ) 

Надійшла пропозиція розпочати роботу пленарного засідання дванадцятої  сесії міської 

ради.  Прошу проголосувати (поіменне голосування): 

 

                                                                                                                    ЗА-24 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Дванадцяту сесію Маловисківської міської ради восьмого скликання 

оголошую ВІДКРИТОЮ.  

(Звучить гімн України) 

 

Гульдас Ю.Л.: На пленарне засідання дванадцятої сесії міської ради запрошені 

розробники проектів рішень з числа працівників виконавчого комітету міської ради, 

структурних підрозділів та підпорядкованих комунальних підприємств та 

територіальних відомств. 

 

(до пленарного засідання долучився депутат Кашпуровський О.М., всього бере  участь у 

засіданні ради   24 депутати і депутатки) 

 

Гульдас Ю.Л.: Отже, на порядок денний дванадцятої сесії Маловисківської міської 

вносяться такі питання:  

1. Про затвердження Програми підтримки розвитку  комунального некомерційного 

підприємства  “Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у 

Кіровоградській області Кіровоградської обласної ради” на 2021 рік 

2. Про затвердження Програми енергозбереження та створення належних умов при 

казначейському обслуговуванні  розпорядників  та одержувачів бюджетних коштів 

та інших клієнтів  в  УДКСУ на 2021  рік 

3. Про внесення змін до рішення від 22 грудня  2020 року № 54  «Про бюджет 

Маловисківської міської територіальної громади на 2021 рік» 

4. Про  прогноз бюджету Маловисківської міської територіальної громади на  2022-

2024 роки 

5. Про Бюджетний регламент 



6. Про затвердження мережі закладів освіти Маловисківської міської ради на 2021-

2022 навчальний рік 

7. Про створення комунального закладу «Центр розвитку фізичної культури  та 

спорту «СТАРТ» Маловисківської міської ради Кіровоградської області 

8. Про зміну місцезнаходження юридичної особи Дитячо-юнацького центру «ВИСЬ» 

Маловисківської міської ради Кіровоградської області та юридичної особи 

Комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр» Маловисківської міської 

ради Кіровоградської області 

9. Про затвердження  Положення та міської робочої групи з питань легалізації 

виплати заробітної  плати і зайнятості населення  на території  Маловисківської   

міської територіальної громади 

10. Про затвердження акту приймання – передачі із спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст Новоукраїнського району у комунальну власність 

Маловисківської міської територіальної громади комунального некомерційного 

підприємства «Маловисківська центральна районна лікарня»  з необоротними 

матеріальними активами, запасами, грошовими коштами, дебіторською та 

кредиторською заборгованістю 

11. Про затвердження акту приймання – передачі із спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст Новоукраїнського району у комунальну власність 

Маловисківської міської територіальної громади комунального некомерційного 

підприємства «Маловисківський центр первинної медико – санітарної допомоги» з 

необоротними матеріальними активами, запасами, грошовими коштами, 

дебіторською та кредиторською заборгованістю 

12. Про безоплатне прийняття у комунальну власність Маловисківської міської 

територіальної громади об’єкту нерухомого майна, розташованого  по вулиці 

Центральна (Жовтнева), будинок 78  в місті Мала Виска, Новоукраїнський район, 

Кіровоградська область 

13. Про надання згоди на прийняття із спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст Новоукраїнського району у комунальну власність Маловисківської 

міської територіальної громади корпоративних прав та майна КП «Архітектор» 

14. Про безоплатну передачу майна з балансу КП «Мала Виска – МКП» на баланс 

Маловисківської міської ради 

15. Про утворення старостинських округів та затвердження Положення про 

старостинські округи Маловисківської міської  територіальної громади 

16. Про затвердження кількісного та персонального складу виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради 

17. Земельні питання. 

У кого є ще пропозиції щодо порядку денного?  

 

Постолюк Л.А.: Прошу внести на розгляд ради депутатський запит Бровченка О.Д. та 

групи депутатів, який розглянути після розгляду питань порядку денного про зміни до 

регламенту. 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати за пропозицію:  

 

ЗА-17 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                             УТРИМАЛИСЬ-8 

Рішення приймається. 

 

Ніколенко М.В.: Про внесення до Порядку денного питання про звернення до Верховної 

Ради України, Президента України,Кабінету Міністрів України   щодо допомоги людям 

пенсійного віку, чотири проєкти рішень про надання дозволу на розроблення проекту 



землеустрою під особисте селянське господарство Бровченко О.Д., Бровченко В.В., 

Зелюнко Н.В.., Козирко Ю.О., та  про затвердження проекту землеустрою Гульдас Т.Л. 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати за пропозицію:  

 

 

ЗА-17 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                             УТРИМАЛИСЬ-4 

Не голосували-4: Гульдас С.Л., Гульдас Ю.Л., Зелюнко О.Ф., Бровченко О.Д. 

 

Рішення приймається. 

 

Чуйко В.І.: Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою на ведення ОСГ на 

території Маловисківської міської ради Феньку О.Л. 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати за пропозицію:  

 

ЗА-15 

                                                                                                      ПРОТИ-5 

                                                                                                                             УТРИМАЛИСЬ-5 

Рішення приймається. 

 

Зелюнко О.Ф.: Про скасування рішення міської ради про тарифи на водопостачання та 

водовідведення, затверджені рішенням міської ради в 2021 році.  

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати за пропозицію:  

 

ЗА-15 

                                                                                                      ПРОТИ-1 

                                                                                                                            УТРИМАЛИСЬ-9 

Рішення приймається. 

 

Ніколенко О.В.: Депутатський запит «Про формування нового складу виконавчого 

комітету міської ради, відповідно до ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні»».  

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати за пропозицію:  

 

ЗА-15 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                          УТРИМАЛИСЬ- 10 

Рішення приймається. 

 

Підгорний О.М.: Про депутатський запит. щодо внесення на розгляд чергової сесії 

міської ради  питання про створення депутатського фонду  та про розпорядження 

нерухомим майном  - приміщеннями Краснопільської ЗШ та Маловисківської ЗШ № 1. 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати за пропозицію:  

 

ЗА-25 



                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                            УТРИМАЛИСЬ- 0 

Рішення приймається. 

 

Гульдас Ю.Л.:   Прошу проголосувати за такий Порядок денний пленарного засідання  12 

-ї  сесії міської  ради з урахуванням пропозицій (поіменне голосування).  

ЗА-25 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                            УТРИМАЛИСЬ- 0 

Гульдас Ю.Л.:   ПОРЯДОК ДЕННИЙ приймається. 

 

Гульдас Ю.Л.:   Нам необхідно затвердити  РЕГЛАМЕНТ І ПОРЯДОК РОБОТИ 

пленарного засідання  12-ї   сесії. 

На ваш розгляд пропонується наступний регламент і порядок роботи пленарного 

засідання : 

-для повідомлень та оголошень депутатів міської ради   – до 20 хвилин 

-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 12-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-25 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                              УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Гульдас Ю.Л.: Колеги, 20 хвилин для повідомлень та оголошень. 

 

Бровченко О.Д.: Підготовка до сесії – неналежна. На засідання комісій спеціалісти 

міської ради не готуються, не володіють належним чином інформацією та статистичними 

даними по галузі, яку представляють. Керівники відділів засідання ігнорують, не 

з’являються.  Попереджаю, що без начальника відділу  проєкти рішень розглядатися не 

будуть.  

 

Підгорний О.М.: З приводу ремонту фасаду будівлі Маловисківського ліцею ім. Г 

Перебийноса. Викликають занепокоєння темпи ремонтних робіт. Прошу міського голову 

вжити заходів впливу на підрядну організацію для пришвидшення темпів або звернутися 

до облдержадміністрації з даного питання. 

 

Гульдас Ю.Л.: По даному питанню я був на особистому прийомі у голови ОДА, 

спілкувався, мені пообіцяло керівництво сприяння. 

 

Бакалінський О.М.: Ремонтні роботи згідно графіка розраховано на 2021- 2022 роки. 

Тому такі темпи. 

 

Ніколенко О.В.: Щодо вакцинації. Законом щеплення від респіраторних захворювань не 

визначені, як загальнообов’язкові. В зв’язку з цим закликаю міську раду не допускати 

використання адмінресурсу для примусу працівників комунальних установ щеплюватися. 

  



Гульдас Ю.Л.:  Шановні колеги! Є в кого ще які запитання. Немає. Переходимо до 

розгляду питань порядку денного: 

 

Про затвердження Програми підтримки розвитку  комунального некомерційного 

підприємства  “Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у 

Кіровоградській області Кіровоградської обласної ради” на 2021 рік 

Доповідає секретар міської ради Постолюк Леся Анатоліївна   

(доповідає Постолюк Л.А.)  

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-25 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                              УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження Програми енергозбереження та створення належних умов при 

казначейському обслуговуванні  розпорядників  та одержувачів бюджетних коштів 

та інших клієнтів  в  УДКСУ на 2021  рік 

Доповідає секретар міської ради Постолюк Леся Анатоліївна    

(доповідає Постолюк Л.А.) 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-25 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                              УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

(Зал засідань залишили Гульдас С.Ю., Кашпуровський О.М., приєднався Щербак В.В., в 

залі – 24 депутати) 

 

Про внесення змін до рішення від 22 грудня  2020 року № 54  «Про бюджет 

Маловисківської міської територіальної громади на 2021 рік»; 

Доповідає начальник фінансового управління міської ради Похила Лариса Василівна   

(доповідає Похила Л.В.) 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-24 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                              УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

(вийшов із зали Щербак В.В., приєдналися до засідання Кашпуровський О.М, Гульдас 

С.Ю., в залі 24 депутати ) 

 

Про  прогноз бюджету Маловисківської міської територіальної громади на  2022-2024 

роки 

Доповідає начальник фінансового управління міської ради Похила Лариса Василівна   

(доповідає Похила Л.В.) 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-25 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                              УТРИМАЛИСЬ-0 



Рішення приймається 

 

Про Бюджетний регламент 

Доповідає начальник фінансового управління міської ради Похила Лариса Василівна   

(доповідає Похила Л.В.) 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-25 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                              УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження мережі закладів освіти Маловисківської міської ради на 2021-2022 

навчальний рік 

Доповідає начальник відділу освіти, молоді та спорту міської ради Онипсенко Валерій 

Миколайович   

(доповідає Онипсенко В.М.) 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-25 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                              УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про створення комунального закладу «Центр розвитку фізичної культури  та спорту 

«СТАРТ» Маловисківської міської ради Кіровоградської області 

Доповідає начальник відділу освіти, молоді та спорту міської ради Онипсенко Валерій 

Миколайович   

(доповідає Онипсенко В.М.) 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-25 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                              УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про зміну місцезнаходження юридичної особи Дитячо-юнацького центру «ВИСЬ» 

Маловисківської міської ради Кіровоградської області та юридичної особи 

Комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр» Маловисківської міської ради 

Кіровоградської області 

Доповідає начальник відділу освіти, молоді та спорту міської ради Онипсенко Валерій 

Миколайович  

(доповідає Онипсенко В.М.) 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-5 

                                                                              УТРИМАЛИСЬ-6 

Рішення приймається 

 

(зал залишив Терновий Д.М., в залі  23 депутати ) 

 



Про затвердження Положення та міської робочої групи з питань легалізації виплати 

заробітної  плати і зайнятості населення на території  Маловисківської  міської 

територіальної громади 

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

міської ради Шпак Тетяна Миколаївна   

(доповідає Шпак Т.М.) 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-10 

                                                                                             ПРОТИ-6 

                                                                              УТРИМАЛИСЬ-9 

Рішення НЕ приймається 

(зал залишила Кравченко – Бобринець С.Г., у залі 24 депутати ) 

 

Про затвердження акту приймання – передачі із спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст Новоукраїнського району у комунальну власність 

Маловисківської міської територіальної громади комунального некомерційного 

підприємства «Маловисківська центральна районна лікарня»  з необоротними 

матеріальними активами, запасами, грошовими коштами, дебіторською та 

кредиторською заборгованістю 

Доповідає секретар міської ради Постолюк Леся Анатоліївна    

(доповідає Постолюк Л.А.) 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-25 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                              УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження акту приймання – передачі із спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст Новоукраїнського району у комунальну власність 

Маловисківської міської територіальної громади комунального некомерційного 

підприємства «Маловисківський центр первинної медико – санітарної допомоги» з 

необоротними матеріальними активами, запасами, грошовими коштами, 

дебіторською та кредиторською заборгованістю 

Доповідає секретар міської ради Постолюк Леся Анатоліївна    

(доповідає Постолюк Л.А.) 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-25 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                              УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

(До засідання приєдналася Бобринець С.Г., в залі 25 депутатів) 

 

Про безоплатне прийняття у комунальну власність Маловисківської міської 

територіальної громади об’єкту нерухомого майна, розташованого  по вулиці 

Центральна (Жовтнева), будинок 78  в місті Мала Виска, Новоукраїнський район, 

Кіровоградська область 

Доповідає спеціаліст  відділу  містобудування, архітектури, будівництва та житлово – 

комунального господарства міської ради Горбунов Олег Федорович 



(доповідає Горбунов О.Ф.) 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-26 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                              УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про надання згоди на прийняття із спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст Новоукраїнського району у комунальну власність Маловисківської 

міської територіальної громади корпоративних прав та майна КП «Архітектор» 

Доповідає спеціаліст  відділу  містобудування, архітектури, будівництва та житлово – 

комунального господарства міської ради Горбунов Олег Федорович 

(доповідає Горбунов О.Ф.) 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-26 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                              УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

Про безоплатну передачу майна з балансу КП «Мала Виска – МКП» на баланс 

Маловисківської міської ради 

Доповідає секретар міської ради Постолюк Леся Анатоліївна    

(доповідає Постолюк Л.А.) 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-26 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                              УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

(зал залишив Кашпуровський О.М., у залі 24 депутатів) 

 

Про утворення старостинських округів та затвердження Положення про 

старостинські округи Маловисківської міської  територіальної громади 

Доповідає секретар міської ради Постолюк Леся Анатоліївна    

(доповідає Постолюк Л.А.) 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-8 

                                                                                             ПРОТИ-2 

                                                                              УТРИМАЛИСЬ-15 

Рішення не приймається 

 

(Гульдас С.Ю. залишили  сесійну залу, у залі присутні 23 депутати ) 

 

Про затвердження кількісного та персонального складу виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради 

Доповідає начальник юридичного відділу міської ради Линник Людмила Іванівна  

(доповідає Линник Л.І.) 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       



                                                                                                                       ЗА-10 

                                                                                             ПРОТИ-8 

                                                                              УТРИМАЛИСЬ-6 

Рішення не приймається 

 

Гульдас Ю.Л.: Земельні питання. Доповідає начальник відділу з земельних питань 

Цибульський Ігор Анатолійович 

Про надання дозволу на розміщення тимчасової споруди для провадження 

підприємницької діяльності Кудрі Віталію Вікторовичу в м. Мала Виска по вул. 

Шевченка, (біля Маловисківської лікарні) 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                                           ЗА-24 

                                                                                                                                     ПРОТИ-0 

                                                                                                                        УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про надання дозволу на розміщення тимчасової споруди для провадження 

підприємницької діяльності Кудрі Олені Миколаївна в м. Мала Виска по вул. 

Шевченка, (біля Маловисківської лікарні) 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                                             ЗА-24 

                                                                                                                                       ПРОТИ-0 

                                                                                                                         УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про  надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо зміни цільового 

призначення земельної ділянки комунальної власності 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                                      ЗА-17 

                                                                                                                                ПРОТИ-1 

                                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-5 

 НЕ ГОЛОСУВАВ-1: Кудоя Д.В. 

Рішення приймається 

 

Про надання в користування на умовах оренди ФГ «Прилуцький» земельних 

ділянок (невитребуваних земельних часток (паїв)) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва за адресою: Кіровоградська область, 

Новоукраїнський район, Маловисківська міська рада 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                                ЗА-24 

                                                                                                                         ПРОТИ-0 

                                                                                                           УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 22 жовтня 2020 року № 2600 «Про 

надання дозволу 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-24 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 

гр. Ніколенку Василю Івановичу для розміщення та обслуговування будівель 

громадської забудови за адресою: Кіровоградська область, Новоукраїнський район, 

с. Мануйлівка, вул. Водолазко, 62а 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-22 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

НЕ ГОЛОСУВАЛИ-2: Ніколенко М.В., Ніколенко О.В. 

 

Рішення приймається 

 

Зал залишив міський голова   

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності в натурі (на місцевості) 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами  с. 

Мануйлівка на території Маловисківської міської ради Новоукраїнського району 

Кіровоградської області та надання в оренду СТОВ «Славутич» 

 

Постолюк Л.А.: Прошу   проголосувати                                                                       

                                                                                                                       ЗА-21 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

НЕ ГОЛОСУВАЛИ-2: Ніколенко М.В., Ніколенко О.В. 

Рішення приймається 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності в натурі (на місцевості) 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами   с. 

Мануйлівка на території Маловисківської міської ради Новоукраїнського району 

Кіровоградської області та надання в оренду СТОВ «Славутич» 

 

Постолюк Л.А.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-21 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

НЕ ГОЛОСУВАЛИ-2: Ніколенко М.В., Ніколенко О.В. 

Рішення приймається 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності в натурі (на місцевості) 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами с. 



Мануйлівка на території Маловисківської міської ради Новоукраїнського району 

Кіровоградської області та надання в оренду СТОВ «Славутич» 

 

Постолюк Л.А.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-21 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

НЕ ГОЛОСУВАЛИ-2: Ніколенко М.В., Ніколенко О.В. 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду  

СТОВ «Славутич» для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за 

адресою: с. Мануйлівка, вул. Польова, 33 на території Маловисківської міської ради 

Новоукраїнського району Кіровоградської області  

 

Постолюк Л.А.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-21 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

НЕ ГОЛОСУВАЛИ-2: Ніколенко М.В., Ніколенко О.В. 

Рішення приймається 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва гр. Шамкій Людмилі Петрівні за адресою: 

Кіровоградська область Новоукраїнського району 

 

Постолюк Л.А.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-23 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про скасування рішення Маловисківської міської ради від 29 грудня 2020 року №87 

«Про надання згоди на поділ земельної ділянки та розробку технічної документації із 

землеустрою щодо поділу та об’єднання земельної ділянки комунальної власності на 

території Маловисківської міської ради»  

 

Постолюк Л.А.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-23 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про вилучення земельних ділянок  

 

Постолюк Л.А.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-23 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 



Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянам міської ради (м. Мала Виска, с. 

Краснопілка, с-ще. Заповідне)  

 

Постолюк Л.А.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-23 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Зал залишив депутат міської ради Зелюнко О.Ф. 

 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянам міської ради (с. Миролюбівка) 

 

Постолюк Л.А.: Прошу   проголосувати:                                                                       

                                                                                                                       ЗА-22 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Повернувся до сесійної зали Зелюнко О.Ф. 

  

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянам міської ради (с. Первомайське) 

 

Постолюк Л.А.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-23 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянам міської ради (с. Мануйлівка, с. Лутківка) 

 

Постолюк Л.А.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-10 

                                                                                                               ПРОТИ-1 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-12 

Рішення НЕ  приймається 

 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянам міської ради (с. Паліївка) 

 

Постолюк Л.А.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-21 

                                                                                                               ПРОТИ-1 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

НЕ ГОЛОВУВАЛИ-1: Маркова Н.М. 

Рішення приймається 

 

(Повернувся до сесійної зали головуючий Гульдас Ю.Л.) 



Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянам міської ради (с. Лозуватка)  

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-24 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянам міської ради (с. Олександрівка) 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-24 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про надання у спільну часткову власність земельної ділянки гр. Полюхович Вікторії 

Сергіївні та гр. Полюховичу Олександру Олександровичу за адресою:   вул. 

Калинова, буд. 67, м. Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області 

на території Маловисківської міської ради 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-24 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про надання у власність земельної ділянки гр. Кравчук Анні Юріївні за адресою: 

вул. Сонячна, буд. 52, м. Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської 

області 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-24 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про надання у власність земельної ділянки гр. Русіній Валентині Володимирівні за 

адресою: вул. 9 Травня, 1Г, м. Мала Виска Новоукраїнського району 

Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-24 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про надання у власність земельної ділянки гр. Воробей Сніжані Василівні за 

адресою: вул. Центральна, буд. 13, м. Мала Виска Новоукраїнського району 

Кіровоградської області 

 



Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-24 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

(Зал залишила депутат міської ради Кравченко-Бобринець С.Г.) 

 

Про надання у власність земельної ділянки гр. Олефір Світлані Анатоліївні за 

адресою: вул. Героїв Крута, буд. 51, м. Мала Виска Новоукраїнського району 

Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-23 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Василю Івановичу у власність за адресою: Кіровоградська область, Новоукраїнський 

район м. Мала Виска вул. Чехова, 32 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-23 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Вікторівні у власність за адресою: вул. Л.Українки, 22 с. Паліївка Новоукраїнського 

району, Кіровоградської області на території Маловисківської міської ради 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-23 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Володимировичу за адресою: вул. Богдана Хмельницького, 8 м. Мала Виска 

Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-23 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 



Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Максимівні за адресою: пров. Лесі Українки, 26 с. Паліївка Новоукраїнського 

району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-23 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Повернулась до сесійної зали Кравченко-Бобринець С.Г. 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Олександру Анатолійовичу за адресою: пров. Авіаційний, 13 м. Мала Виска 

Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-24 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Васильовичу за адресою: вул. Центральна, 129 м. Мала Виска Кіровоградської 

області 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-24 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Миколаївні за адресою: вул. Містечкова, 70 м. Мала Виска Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-24 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Іванівні за адресою: вул. Професійна, 41 м. Мала Виска Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-24 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 



Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність  гр. Пісному Миколі Григоровичу за адресою: вул. Водолазко, 65б с. 

Мануйлівка Новоукраїнського району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-24 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду  

гр. Прохоренку Володимиру Костянтиновичу для розміщення та обслуговування 

будівель торгівлі за адресою: Кіровоградська область, Новоукраїнський район, м. 

Мала Виска, вул. Європейська, 5 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-24 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

(Зал залишив депутат міської ради Сьомка О.В., у залі 22 депутати) 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність  гр. Черномазу Владиславу Олеговичу за адресою: вул. Центральна, 7 с. 

Первомайське Новоукраїнського району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-9 

                                                                                                               ПРОТИ-1 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-13 

Рішення НЕ приймається 

 

(Повернувся до сесійної зали Сьомка О.В., у залі 23 депутати) 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність  гр. Пильненькому Івану Миколайовичу за адресою: вул. Центральна, 46 с. 

Миролюбівка Новоукраїнського району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-11 

                                                                                                               ПРОТИ-1 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-12 

Рішення не приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність  гр. Гурській Раїсі Павлівні за адресою: вул. Центральна, 52 

с.Миролюбівка Новоукраїнського району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       



                                                                                                                       ЗА-10 

                                                                                                               ПРОТИ-1 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-13 

Рішення не приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність гр. Скрипнику Ігору Борисовичу  за адресою: вул. Верхня, с. 

Новомиколаївка Новоукраїнського району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-24 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність  гр. Михиденку Анатолію Петровичу за адресою: вул. Центральна, 47 с. 

Первомайське Новоукраїнського району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-10 

                                                                                                               ПРОТИ-1 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-13 

Рішення не приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність  гр. Волошиній Тетяні Олексіївні за адресою: вул. Дачна, 14 с. 

Первомайське Новоукраїнського району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-9 

                                                                                                               ПРОТИ-1 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-14 

Рішення не приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність гр. Кишенку Олександру Олександровичу  за адресою: вул. Нижня, с. 

Новомиколаївка Новоукраїнського району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-24 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність  гр. Орел Євгенії Леонідівні за адресою: вул. Садова, 44 с. Мануйлівка 

Новоукраїнського району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-24 

                                                                                                               ПРОТИ-0 



                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність гр. Кобилат Наталії Миколаївні  за адресою: вул. Центральна, 56 с. 

Первомайське Новоукраїнського району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-24 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність гр. Салогуб Ользі Олександрівні  за адресою: вул. Миру, 21 с. Мануйлівка 

Новоукраїнського району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-24 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність гр. Кугі Григорію Євгенійовичу  за адресою: пров. Городський, 6 с. 

Первомайське Новоукраїнського району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-24 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність гр. Оргіян Ксенії Сергіївні  за адресою: вул. Південна, 11с. Олександрівка 

Новоукраїнського району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-24 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність  гр. Шемету Руслану Миколайовичу за адресою: вул. Першотравнева, 22 с. 

Краснопілка Новоукраїнського району Кіровоградської області на території 

Маловисківської міської ради 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-24 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 



Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність  гр. Золотоношенку Олександру Олександровичу за адресою: вул. 

Шевченка, 64 с. Первомайське Новоукраїнського району Кіровоградської області на 

території Маловисківської міської ради 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-24 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Чернезі Володимиру васильовичу за адресою: вул. Челюскіна, 24 с. 

Краснопілка Новоукраїнського району Кіровоградської області на території 

Маловисківської міської ради 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-24 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Ткаченку Владиславу Вікторовичу для ведення особистого селянського 

господарства на території Маловисківської міської ради Кіровоградської області 

Новоукраїнського району с. Первомайське  

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-11 

                                                                                                               ПРОТИ-1 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-12 

Рішення не приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Чабаненку Миколі Івановичу для ведення особистого селянського 

господарства на території Маловисківської міської ради Кіровоградської області 

Новоукраїнського району с. Паліївка 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-11 

                                                                                                               ПРОТИ-1 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-12 

Рішення не приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Флуєрару Костянтину Миколайовичу за адресою: вул. Лесі Українки, 

77 с. Паліївка Новоукраїнського району Кіровоградської області на території 

Маловисківської міської ради 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       



                                                                                                                       ЗА-24 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Флуєрар Катерині Миколаївні за адресою: вул. Лесі Українки, 81 с. 

Паліївка Новоукраїнського району Кіровоградської області на території 

Маловисківської міської ради 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-24 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність  гр. Флуєрару Миколі Анатолійовичу за адресою: вул. Мічуріна, 43 с. 

Паліївка Новоукраїнського району Кіровоградської області на території 

Маловисківської міської ради 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-24 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власністьгр. Лавріченко Наталії Петрівні за адресою: вул. Степова, 19 с. Паліївка 

Новоукраїнського району Кіровоградської області на території Маловисківської 

міської ради 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-24 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність  гр. Козачук Марії Василівні за адресою: вул. Матусівська, 176 м. Мала 

Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-24 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність гр. Чеверді Владиславі Михайлівні  за адресою: вул. Нижня,9-а с. 

Новомиколаївка Новоукраїнського району Кіровоградської області 

 



Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-24 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність гр. Бішінтеєву Віталію Миколайовичу  за адресою: вул. Містечкова, 183 м. 

Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-24 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Назаренко Валентині Володимирівні для індивідуального садівництва 

за адресою: Кіровоградська область Новоукраїнський район м. Мала Виска вул. 

Транспортна, 26 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-24 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Олефір Оксані Валентинівні для ведення особистого селянського 

господарства за адресою: Кіровоградська область Новоукраїнського району на 

території Маловисківської міської ради 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-11 

                                                                                                               ПРОТИ-1 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-12 

Рішення не приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність  гр. Меньгерту Віталію Станіславовичу за адресою: Кіровоградська 

область, Новоукраїнський район на території Маловисківської міської ради 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-24 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Чайковській Анні Володимирівні за адресою: вул. Садова, с. 

Мануйлівка Новоукраїнського району Кіровоградської області на території 

Маловисківської міської ради 



 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-24 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Чайковському Олегу Васильовичу за адресою: вул. Садова, с. 

Мануйлівка Новоукраїнського району Кіровоградської області на території 

Маловисківської міської ради 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-24 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

(Зал залишила депутат міської ради Кравченко-Бобринець С.Г., в залі 22 депутати) 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність  гр. Компанієць Миколі Миколайовичу за адресою: вул. Садова с. 

Олександрівка Новоукраїнського району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-23 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність  гр.Сивак Тетяні Василівні за адресою: вул. Шевченка с. Первомайське 

Новоукраїнського району Кіровоградської області на території Маловисківської 

міської ради  

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-10 

                                                                                                               ПРОТИ-1 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-12 

Рішення не приймається 

 

(Повернулась до сесійної зали Кравченко-Бобринець С.Г., в залі 23 депутати ) 

 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Діордіца Володимиру Анатолійовичу для ведення індивідуального 

садівництва на території Маловисківської міської ради Кіровоградської області 

Новоукраїнського району м. Мала Виска вул.Шевченка 60-а 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-23 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 



                                                                                              НЕ ГОЛОСУВАВ-1: Діордіца В.А. 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Іванову Миколі Борисовичу  для ведення особистого селянського 

господарства за адресою: Кіровоградська область Новоукраїнського району 

Маловисківська міська рада 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-10 

                                                                                                               ПРОТИ-1 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-13 

Рішення не приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Пріньковській Яні Дмитрівні  для ведення особистого селянського 

господарства за адресою: Кіровоградська область Новоукраїнського району 

Маловисківська міська рада 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-10 

                                                                                                               ПРОТИ-1 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-13 

Рішення не приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Похилому Миколі Івановичу  для ведення особистого селянського 

господарства за адресою: Кіровоградська область Новоукраїнського району 

Маловисківська міська рада 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-6 

                                                                                                               ПРОТИ-1 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-17 

Рішення не приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 

гр. Деренюк Інні Олегівні для будівництва індивідуального гаража за адресою: вул. 

Центральна, (прибудинкова територія багатоквартирного житлового будинку №53а) 

м. Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-24 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 

гр. Запорожцю Юрію Вікторовичу для будівництва індивідуального гаража за 

адресою: вул. Шевченка, (прибудинкова територія багатоквартирного житлового 

будинку  № 7а) м. Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області 

 



Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-23 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

                                                                                               НЕ ГОЛОСУВАВ-1: Діордіца В.А. 

Рішення приймається 

 

Про надання дозволу гр. Тимченко Валентині Миколаївні на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для будівництва та 

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

прибудинкова територія багатоквартирного житлового будинку № 9 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-24 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про дострокове розірвання договору оренди землі та надання у власність земельної 

ділянки гр. Савченко Надії Андріївні для ведення особистого селянського 

господарства на території Маловисківської міської ради Новоукраїснького району 

Кіровоградської області с. Лозуватка 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-12 

                                                                                                               ПРОТИ-1 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-11 

Рішення не 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-24 

                                                                                                               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 м. Мала Виска (за межами населеного пункту) 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-12 

                                                                                                               ПРОТИ-1 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-11 

Рішення не приймається 

 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства у власність 

громадянам міської ради с. Мануйлівка та    с. Лутківка  

 



Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-24 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

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

за адресою: вул. Пушкіна, 87-а    м. Мала Виска Новоукраїнського району 

Кіровоградської області 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-23 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-1 

Рішення приймається 

 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства у власність 

громадянам міської ради м. Мала Виска  

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-24 

                                                                                                               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 с. Мануйлівка та с. Лутківка (в межах населеного пункту) 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-13 

                                                                                                               ПРОТИ-1 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-10 

Рішення не приймається 

 

(Зал залишив депутат міської ради Онипсенко В.М,  в залі 22 депутати ) 

 

 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства у власність 

громадянам міської ради с. Мануйлівка та с. Лутківка (за межами населеного 

пункту) 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-4 

                                                                                                               ПРОТИ-3 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-16 

Рішення не приймається 

 



Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства у власність 

громадянам міської ради с. Первомайське (за межами населеного пункту) 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-12 

                                                                                                               ПРОТИ-1 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-10 

Рішення не приймається 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства у власність 

громадянам міської ради с. Краснопілка (за межами населеного пункту) 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-11 

                                                                                                               ПРОТИ-1 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-11 

Рішення приймається 

 

Повернувся до сесійної зали Онипсенко В.М.,  в залі 23 депутати  

 

Про відмову в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства м. 

Мала Виска (за межами населеного пункту) 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-3 

                                                                                                               ПРОТИ-7 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-12 

НЕ ГОЛОСУВАЛИ-2: Бровченко О.Д., Зелюнко О.Ф. 

Рішення НЕ  приймається 

 

Зал залишив депутат міської ради Онипсенко В.М., в залі 22 депутати  

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність  гр. Нікітіній Олені Валеріївні  за адресою: вул. Верхня, 13 с. 

Новомиколаївка Новоукраїнського району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-21 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-2 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Подчиненко Світлані Анатоліївні для ведення особистого селянського 

господарства за адресою: Кіровоградська область Новоукраїнського району с. 

Димине  вул. Кузнецова, 44 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-12 

                                                                                                               ПРОТИ-1 



                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-10 

Рішення не приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність гр.Каюді Яні Василівні  за адресою: пров. Шкільний, 12 с. Первомайське 

Новоукраїнського району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-8 

                                                                                                               ПРОТИ-1 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-14 

Рішення не приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Подолян Марині Сергіївні для ведення особистого селянського 

господарства на території Маловисківської міської ради Кіровоградської області 

Новоукраїнського району с. Первомайське (за межами населеного пункту) 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-7 

                                                                                                               ПРОТИ-4 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-12 

Рішення не приймається 

 

Про надання у власність земельної ділянки гр. Христенко Віктору Васильовичу за 

для ведення особистого селянського господарства на території Маловисківської 

міської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-12 

                                                                                                               ПРОТИ-1 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-10 

Рішення не приймається 

 

Про надання у власність земельної ділянки гр.Христенко Аксенії Миколаївні за для 

ведення особистого селянського господарства на території Маловисківської міської 

ради Новоукраїнського району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-11 

                                                                                                               ПРОТИ-1 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-11 

Рішення не приймається 

 

Зал залишив депутат міської ради Щербак В.В., в залі 21 депутати  

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 

гр. Венгеровському Михайлу Михайловичу для ведення особистого селянського 

господарства на території Маловисківської міської ради Кіровоградської області 

Новоукраїнського району с. Димине (в межах населеного пункту) 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       



                                                                                                                       ЗА-9 

                                                                                                               ПРОТИ-1 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-12 

Рішення не приймається 

 

Повернувся до сесійної зали Щербак В.В., в залі 22 депутати  

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Рябикіну Івану Миколайовичу для ведення особистого селянського 

господарства на території Маловисківської міської ради Кіровоградської області 

Новоукраїнського району 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-9 

                                                                                                               ПРОТИ-1 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-13 

Рішення не приймається 

  

(Зал залишив депутат міської ради Кузьмич В.П., в залі 21 депутат ) 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність  гр. Базюку Дмитру Івановичу  за адресою: вул. Переселянська, 28 с. 

Первомайське Новоукраїнського району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-21 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-1 

Рішення приймається 

 

(Повернувся до сесійної зали Кузьмич В.П. 

Зал залишила депутат міської ради Маркова Н.М., в залі 21 депутати ) 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Шпак Анні Михайлівні за адресою: с. Лозуватка Новоукраїнського 

району, Кіровоградської області (за межами населеного пункту) на території 

Маловисківської міської ради  

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-22 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

Повернувся до сесійної зали Онипсенко В.М. 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Цуцол Сергію Васильовичу для ведення особистого селянського 

господарства на території Маловисківської міської ради Кіровоградської області 

Новоукраїнського району с. Паліївка 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-14 



                                                                                                               ПРОТИ-1 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-8 

Рішення не приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Куриляку Дмитру Васильовичу за адресою: вул.Степова с. 

Олександрівка Новоукраїнського району, Кіровоградської області на території 

Маловисківської міської ради  

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-12 

                                                                                                               ПРОТИ-2 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-9 

Рішення не приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність гр. Матвієнко Дарині Сергіївні  за адресою: вул. Степова, 28-а с. 

Олександрівка Новоукраїнського району Кіровоградської області 

  

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-13 

                                                                                                               ПРОТИ-1 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-9 

Рішення Не приймається 

 

 (до залу повертається Маркова Н.М., в залі 23 депутати) 

 

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) (Бровченко В.В.) 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-18  

                                                                                                               ПРОТИ-2 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-3 

Не голосував – 1 (Бровченко О.Д.) 

 

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)(Зелюнко Н.В.) 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-18  

                                                                                                               ПРОТИ-2 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-3 

Не голосував – 1 (Зелюнко О.Ф.) 

 

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)(Бровченко О.Д.) 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-18  

                                                                                                               ПРОТИ-2 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-3 

Не голосував – 1 (Бровченко О.Д) 

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) (Козирко Ю.О.) 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-18  

                                                                                                               ПРОТИ-2 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-3 

Не голосував – 1 (Зелюнко О.Ф.) 

Рішення  приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Гульдас Тетяні Леонідівні за адресою: Кіровоградська область 

Новоукраїнський район с. Олександрівка (за межами населеного пункту) 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-23  

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Не голосував – 1(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  (Фенько О.Л.) 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-15  

                                                                                                               ПРОТИ-5 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-3 

Рішення  НЕ приймається 

 

(до залу повернувся Щербак В.В., в залі 23) 

 

Про депутатський запит щодо внесення на розгляд чергової сесії міської ради  змін 

до Регламенту Маловисківської міської ради восьмого скликання  

(зачитує Постолюк Л.А.) 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-21 

                                                                                                               ПРОТИ-0 



                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-3 

Рішення приймається 

 

(Сесійну залу залишили Щербак В.В., Кавун Н.А., в залі 21 депутат) 

 

Ніколенко М.В.: Про звернення депутатів міської ради до Президента України, 

Верховної Раду України, Кабінету Міністрів України щодо підвищення пенсій  

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати за внесену пропозицію депутатом Ніколенком 

М.В.:                                                                       

                                                                                                                       ЗА-18 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-4 

Рішення приймається 

(зал залишив Ніколенко О.В., у залі 20 депутатів) 

 

Підгорний О.М.: Про депутатський запит щодо внесення на розгляд чергової сесії 

міської ради  питання про створення депутатського фонду 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати за пропозицію депутата Підгорного О.М.:                                                                       

                                                                                                                       ЗА-20 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Підгорний О.М.: Про депутатський запит про розпорядження нерухомим майном  - 

приміщеннями колишніх  Краснопільської ЗШ та Маловисківської ЗШ № 1 – прошу 

внести на розгляд чергової сесії. 

 

Гульдас Ю.Л.: Пропоную внести на розгляд ради питання про передачу даних приміщень 

в оренду.   

 

Бровченко О.Д.: Хочу озвучити позицію політичної партії Слуга народу щодо 

соціального захисту малозабезпечених верств населення. Протягом 2021 року підвищені 

соціальні виплати усім отримувачам державних допомог згідно з ініціативи політичної 

партії  СН. 

 

Бакалінський О.М.: Сьогодні до міської ради надійшов лист Держенергонагляду (вих. № 

8/24.1-144-21 від 27.09.2021 року) про те, що Постановою Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 

06.01.2021 року №15, про те, що багатоквартирні житлові будинки, у яких відсутня 

газифікація природним газом та/або не функціонують системи централізованого 

теплопостачання не отримають відповідні акти, внаслідок чого мешканці таких будинків в 

опалювальний період сплачуватимуть фіксовану ціну на електричну енергію для 

побутових споживачів на рівня 1,68 грн з ПДВ зв 1 кВТ/год. Пропоную сесії міської ради 

розглянути дане питання та доручити апарату міської ради направити звернення до 

районної та обласної державних адміністрацій з проханням клопотати перед Кабінетом 

Міністрів України про перегляд даного питання на рівні центральних органів виконавчої 

влади.  

 

Гульдас Ю.Л.: Ставлю дану пропозицію на голосування:  

                                                                                                                       ЗА-19 



                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-4 

Рішення приймається.  

Всі питання вичерпані.  

12 сесію міської ради восьмого  скликання оголошую ЗАКРИТОЮ.  

 

(Звучить Державний Гімн України) 

 

 

Міський голова                                                                                 Ю. ГУЛЬДАС 

 
 

 


