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Маловисківська міська рада 

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

ПРОТОКОЛ  

ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ 

13 СЕСІЇ МІСЬКОЇ РАДИ 8  СКЛИКАННЯ 

Дата проведення : 29  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 20 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 тринадцятої сесії міської 

ради.  Прошу проголосувати (поіменне голосування): 

                                                                                                                    ЗА-21 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

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

оголошую ВІДКРИТОЮ.  

(Звучить Державний Гімн України) 

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

розробники проектів рішень з числа працівників виконавчого комітету міської ради, 

структурних підрозділів та підпорядкованих комунальних підприємств, та 

територіальних відомств. 

Отже, на порядок денний тринадцятої сесії Маловисківської міської вносяться такі 

питання:  

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

Маловисківської міської територіальної громади на 2021 рік»; 

2. Про внесення змін до Програми підтримки та розвитку вторинної медичної допомоги  у 

Маловисківській міській  територіальній громаді  на період 2021-2023 роки; 

3. Про затвердження  фінансового плану КНП «Маловисківська лікарня» Маловисківської 

міської ради  Новоукраїнського району Кіровоградської області на 2022 рік; 

4. Про надання дозволу комунальному некомерційному підприємству «Маловисківська 

лікарня» Маловисківської міської ради на списання  рентгенодіагностичного апарату; 

5. Про внесення змін до Програми розвитку комунального підприємства Мала Виска МКП 

на 2021-2023 рік; 

6. Про передачу в оренду без проведення аукціону Маловисківському районному  центру 

комплектування та соціальної  підтримки, об’єкта нерухомого майна, а саме:  комплексу 

будівель, що знаходиться за адресою: м. Мала Виска, вул. Шевченка, 58, та належить до 

комунальної власності  Маловисківської територіальної громади; 

7. Про виплату грошових премій педагогічним працівникам, які підготували учнів-

переможців олімпіад, конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН, учні яких 

здобули найвищі бали ЗНО, керівникам закладів освіти, учні яких здобули найбільшу 

кількість призових місць, стали випускниками-медалістами; 



8. Про утворення старостинських округів та затвердження Положення про старостинські 

округи Маловисківської міської  територіальної громади; 

9. Про затвердження кількісного та персонального складу виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради; 

10. Про внесення змін до Регламенту  Маловисківської міської ради  восьмого скликання; 

11. Про створення житлово-побутової комісії при виконавчому комітеті Маловисківської 

міської ради; 

12. Земельні питання. 

У блоці земельних питань знімається з Порядку денного проєкт рішення «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 Новоукраїнського району Кіровоградської області »  

У кого є ще пропозиції щодо порядку денного?  

Постолюк Л.А.: Прошу внести на розгляд ради наступні проєкти рішень: 

По службовій записці першого заступника Бакалінського О.М. проєкт  

«Про затвердження  тарифів на теплову енергію, виробництво, транспортування та 

постачання теплової енергії,  що виробляється на установках з використанням 

альтернативних джерел енергії ТОВ «УТЕК»".  

Також проєкти рішень згідно депутатського  запиту  Підгорного Олега 

Михайловича, озвученого на 12 сесії міської ради, та відповідно прийнятого рішення ради 

про внесення на чергову сесію міської ради Програми про депутатський фонд,  розглянути 

після розгляду питань порядку денного проєкт  рішення «Про затвердження Програми 

використання коштів депутатського фонду в 2022 році» та проєкт рішення «Про передачу 

на баланс Маловисківської міської ради комплекс будівель, що знаходяться за адресою м. 

Мала Виска, вул. Тобілевича, 5 та с. Краснопілка, вул. Мічуріна, 9». 

З попереднього пленарного засідання 12 сесії залишився нерозглянутий 

депутатський запит Зелюнка О.Ф.: «Про скасування рішення міської ради про тарифи на 

водопостачання та водовідведення, затверджені рішенням міської ради в 2021 році». 

Прошу повторно включити до порядку денного даний депутатський запит депутата 

Зелюнка О.Ф.. 

Гульдас Ю.Л.: В кого є ще пропозиції до порядку денного 13 –ї сесії? 

Бровченко О.Д.: Є пропозиції. Депутатське звернення. Відповідно до рішення № 844 від 

26 серпня 2021 року  «Про затвердження складу та організацію  роботи конкурсної комісії 

для проведення конкурсу на заміщення  вакантної посади директора Комунального 

закладу «Маловисківський ліцей імені Г.М.  Перебийноса» Маловисківської міської ради 

Кіровоградської області» № 845  від 26 серпня 2021 року «Про затвердження складу та 

організацію  роботи конкурсної комісії для проведення конкурсу на заміщення  вакантної 

посади директора Комунального закладу «Мануйлівська гімназія-заклад дошкільної 

освіти» Маловисківської міської ради Кіровоградської області» було включено 

представників педагогічного колективу Черненка Ю.В. та Михайловича В.В. Напередодні 

проведення засідання конкурсної комісії з’ясувалося, що зазначені особи за десять днів не 

подали декларацію про доходи за попередній рік. Вимагаю надати інформацію про винних 

осіб, які не попередили членів комісії про необхідність подання декларації про доходи за 

попередній рік, та яке покарання вони понесли за невиконання своїх обов’язків. 

Гульдас Ю.Л.: Вам буде надана відповідь на депутатське звернення. 

Щербак В.В.: Депутатський запит про створення при міській раді відділу екологічної  

інспекції для боротьби з палінням листя мешканцями нашої громади. А також пропоную 

створити Робочу групу із залученням депутатів, яка б інспектувала територію громади та 

надавала б допомогу у організації вивозу та утилізації листя на сховищах. 

Гульдас Ю.Л.: Тобто, депутатський запит про створення Робочої групи по екологічній 

безпеці нашої громади. 

Щербак В.В.: Так. 



Чуйко В.І.: Проєкт рішення про створення виконкому міської ради внесено до Порядку 

денного сесії. Ми, як комісія з питань етики та регламенту, неодноразово звертали Вашу 

увагу, Юрій Леонідович, на те, що до запропонованого Вами складу виконкому включені 

не усі працівники міської ради згідно закону. Проєкт включений до Порядку денного сесії, 

але відбувається порушення чинного законодавства. Звертаюся до Вас з проханням 

привести склад виконкому до вимог законодавства. Якщо повторно буде проігноровано 

вимоги депутатського корпусу, можливо буде внесено питання про виявлення Вам 

недовіри. 

Гульдас Ю.Л.: Дякую. Ми також неодноразово надавали Вам фахову відповідь. Ми одна 

громада в Україні, яка до цього часу не затвердила виконком. Голова має пріоритетне 

право вносити на розгляд ради склад виконкому у запропонованому ним особовому 

складі. У кого ще є пропозиції до Порядку денного? 

Підгорний О.М.: Затвердити. 

Гульдас Ю.Л.: Хто за таку пропозицію затвердити Порядок денний за основу ?  

                                                                                                                  ЗА-21 

                                                                                                           ПРОТИ-0 

                                                                                              УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу проголосувати за Порядок денний пленарного засідання  13-ї  сесії 

міської  ради зі змінами та в цілому (поіменне голосування).  

                                                                                                                  ЗА-21 

                                                                                                           ПРОТИ-0 

                                                                                              УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Гульдас Ю.Л.:ПОРЯДОК ДЕННИЙ приймається. Тепер необхідно затвердити  

РЕГЛАМЕНТ І ПОРЯДОК РОБОТИ пленарного засідання  13-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 13-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-21 

                                                                                                           ПРОТИ-0 

                                                                                              УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

(Сесійну залу  залишив депутат Кузьмич В.П., до засідання приєднався депутат 

Кашпуровський О.М., в залі - 20 депутатів) 

 

Гульдас Ю.Л: Згідно Регламенту ради – 20 хвилин для оголошень. 

Зелюнко О.Ф.: На 12-й сесії міської ради мною було внесено депутатський запит про 

зниження тарифів на водопостачання та водовідведення. Звертаюся до Вас, Юрій 

Леонідович, а особливо до Вас Леся Анатоліївна – Ви не поставили даний депутатський 

запит на розгляд після земельних питань. Це вже не перший раз, коли Ви ігноруєте мої 

депутатські запити. Може Ви вморилися? Це серйозна помилка. В мене думка, що Ви 



просто не захотіли поставити мій депутатський запит на голосування. Вибачте не 

проходить.  Я Вам бажаю бути уважнішою.  За рік перший раз комісія була біль – менш 

пройдена. В черговий раз комісії не готові. З документами ознайомлюємося перед самим 

засіданням. Я не розумію, що відбувається. Результатів немає. Дякую. 

Гульдас Ю.Л.: В кого є ще оголошення? 

Бровченко О.Д.: Порушується закон,  якщо приймається рішення ради і воно не 

виконується. Якщо рада прийняла рішення – воно має виконуватися. Ми прийняли 

рішення, що на засідання комісії приходять з погодженими проектами рішень . Вчора була 

бюджетна комісія. Ніхто нічого не приніс. Ніхто його не виконує. Чому, Юрій 

Леонідович, ці люди не виконують рішення сесії? Тепер по сесії. Ні одна структура була 

не готова до комісії.  Юрій Леонідович, ці люди призначені Вами, Ви їх призначили, чому 

вони не виконують рішення сесії. Документи та клопотання казали, що нададуть,  – не 

надавалися. Що це за підготовка до сесії, Леся Анатоліївна? Це Ваш прямий обов’язок, як 

секретаря ради, готувати комісії перед сесіями. Це не перший раз. Це не перший рік. Тоді 

вас була більшість. А на сьогоднішній день – більшість тут, яка вимагає вас не 

порушувати Закон. А тут порушується Закон. 

Мене вразило, коли була сходка на кладовищі по питанню копання ям та плати за 

копання. Приїхало пів-міської ради: секретар ради, заступники, представники 

комунального підприємства, бухгалтер. На моє питання – хто встановлює ціну на копання  

ями, робітник відповів, що він сам встановлює. А заступник сказав, що хай хтось із 

присутніх скаже, що робітник бере гроші. Але ж робітник сам сказав. І що ? Ця людина 

звільнена з роботи? Чи мала якесь покарання? Скільки людей поховано за цей рік? 

Шістдесят п’ять. По три тисячі за копання ями – виходить двісті тисяч, які осіли в чиїхось 

карманах. Якісь ще треба докази? А керуєте цими людьми Ви, Юрій Леонідович. Або Ви, 

Юрій Леонідович, приймете міри, або ми будемо їх приймати. 

Леся Анатоліївна, я Вам з чистою совістю кажу: якщо буде й далі продовжуватися, 

ми будемо обирати собі іншого секретаря. Такі підготовки рішень, відповідей… Коли по 

питанню  буде відповідь по депутатському зверненню по посадовим інструкціям? 

Десятиденний термін вже минув. Ви особисто, Леся Анатоліївна,  контролюєте коли кому 

надаються відповіді на звернення? Ви – представник депутатів, наш представник. Ніхто 

нічого не робить. 

Тепер по воді. Буде в кінці сесії. Але я скажу зараз.  Сходка  у п’ятницю, в 13 годині. Хто 

прийде на ту сходку? Проголосували на сесії за установку. Я не був на сходці, але, як 

кажуть, тоді на сходці міський голова сказав, що не будемо купляти установку, а будемо 

міняти труби водо мережі. Аврунов  В.А. показував іржаві труби.  Ми що хочемо? Дати 

людям воду якісну з нижчими тарифами? Чи будемо казати, що депутати не такі. А може 

тут люди не такі?  

Станом на 1 січня збитки по КП ВОДОКАНАЛ становили 164 тис. грн. Нічого 

нікому не треба. Першому заступнику також нічого не треба. Комісію не створили. Тепер 

боргів наробили на 600 тис грн. Всі кричать -  треба спасати КП ВОДОКАНАЛ. Я кажу – 

визвіть Кареліна, якщо не вірите Бровченку. Якщо Ви на площі кажете, що Бровченко 

такий поганий депутат, ну, фамілію Бровченка не називалася, але в загальному контексті. 

Я також депутат. Везіть Кареліна, хай порахує. Треба виходити з ситуації. 

Юрій Леонідович, це не претензії особисті. Це претензії до роботи виконавчої  

влади, якою керуєте Ви. Міняйте своїх заступників, або вносьте якісь пропозиції. 

Ще одне. На дванадцятій сесії проголосували депутати про зміну адреси ДЮЦу. Валерій 

Миколайович, до Вас питання. Що сталося? А сталося те, що у неділю прийшов туди 

відділ культури. Яке відношення Коли в неділю виселили дітей з дитячої роздягальні. І 

кожен день, Валерій Миколайович, Ви ходите і дивитеся, як діти перевдягаються у 

коридорі. В мене до Вас поваги, Валерій Миколайович;  я не можу оцінити Вас, як 

фахівця, але як педагога – я не можу слів підібрати. Як може начальник освіти бачити як 

діти перевдягаються у коридорі і нічого не робити? Ми вам на минулій  сесії казали – 



створіть там умови. А ви нічого не зробити – дітей тільки повигинали. Що це робиться. 

Що це за робота?  

Гульдас Ю.Л.: Ми до Вас прислухалися. Ви дали оцінку. Продовжуйте. 

Бровченко О.Д.: Продовжу… У нас далі йде. Призначається комісія.Приходять на комісію 

директори шкіл. Одна директор приходить, де повирізали дерева, повивозили класи. В 

актах написано – клопотання директора. Директору не треба класи трудового навчання, не 

треба дерева. Ця людина знову претендує на посаду директора школи. У Вас, Валерій 

Миколайович, що більше немає кандидатів? 

Гульдас Ю.Л.: Яке відношення має начальник відділу до кандидатів, які подали заяви на 

конкурс керівника навчального закладу? На конкурс може податися  з  документами  будь 

– хто. Сьогодні  на конкурс подала документи та людина, яка виявила бажання.   

Ніколенко М.В.: Які подалися, такий буде і конкурс.  

Гульдас Ю.Л.: Хто подав документи, той і піде на конкурс.  

Онипсенко В.М.: Шановний Олександр Дмитрович. Доводжу до Вашого відому, що, як 

начальник відділу освіти, я діяв відповідно до Положення, затвердженого депутатським 

складом, яке розроблено у відповідності до Законів України «Про освіту», «Про повну 

загальну середню освіту». Конкурс було розпочато відповідно до установих документів. 

Жоден пункт, мною, як керівником,  порушено не було. У нас відбулося перше засідання 

комісії, на якому були присутні усі члени комісії. Жоден з члені комісії не сказав, що 

порушено якийсь пункт. Діяли відповідно до Закону. Ви хочете сказати, що я порушив 

Закон?. В чому моя помилка? 

Бровченко О.Д.: Я Вам зразу скажу. Коли було попереджено людей, в них повинні були 

бути подані декларації? 

Онипсенко В.М.: Олександр Дмитрович, я надам Вам відповідь на Ваш депутатський 

запит відповідно до Закону. 

Бровченко О.Д.: Ви зараз надайте відповідь. 

Онипсенко В.М.: Я зараз хочу з’ясувати, які були порушення по процедурі проведення 

конкурсу на призначення директорів загальноосвітніх навчальних закладів.  По 

попередженню членів комісії я надам Вам відповідь.  А зараз я ставлю питання – в чому 

моє порушення? Якщо подала на конкурс одна особа, і ця особа – колишній директор 

закладу – то в чому моє порушення? 

Бровченко О.Д.: Ваше порушення в тому, що це  - людина, яка вирізала дерева, 

підписалася в актах, про вивезення станків, обладнання. Цього недостатньо, щоб ця 

людина не приймала участь у конкурсі? 

Онипсенко В.М.: Я не можу заборонити, щоб цій особі не брити участь у конкурсі. 

Бровченко О.Д.: Значить ми заборонимо. А те, що я Вас питався, чому члени конкурсної 

комісії не були попереджені за десять днів про декларації. Хто готував конкурс? Ви 

готували конкурс. Ваші спеціалісти готували конкурс. Ви хотіли, щоб без цих членів 

комісії відбувся конкурс?Бо Ви їх попередили за п’ять днів. Оце і є Ваше порушення під 

час підготовки до конкурсу, який не відбувся. 

Онипсенко.В.М.: Олександр Дмитрович, Ви дещо помиляєтеся в термінах, але я Вам 

надам відповідь трішки пізніше. 

Терновий Д.М.: Я – депутат новообраний,  але читаю Регламент ради. З приводу 

зауважень Олександра Францевича Зелюнка.  Я думав, що порядок  денний та внесення 

проєктів рішень на голосування є прерогативою голови та головуючого згідно Регламенту.  

Наступне. Ми зараз огульно звинувачуємо різних посадових осіб. Хтось вирізав 

дерева. Мабуть він бігав з пилкою і особисто вирізав або давав команди вирізати. Нічого 

ще не з’ясовано. Як було, хто робив, хто давав команди. Кого допускати чи не допускати 

на конкурс вирішується по закону. А ми забороняємо комусь іти на конкурс. Закон є, який 

регламентує, хто може брати участь у конкурсі. А чиїсь не забаганки, будь то депутатів, 

чи не депутатів.  



По-друге. Ми розглядали питання про вилучення двох членів конкурсної комісії з 

причини неподання  ними декларацій. Але якщо ми виводимо цих людей з комісій з 

обрання директорів, які зараз подали на конкурс, то ці ж самі члени комісії брали участь у 

роботі попередньої конкурсної комісії  з неподаними в десятиденний період деклараціями, 

за результатами якого було прийнято рішення про призначення директора. Що ставить нас 

в юридичну колізію. І якщо буде позов до суду, а така практика вже є, ми можемо стати 

перед іншим питанням. Задумайтеся про це. 

Гульдас Ю.Л.: Дякуємо, шановні депутати за Ваші виступи. Тепер Постолюк Леся 

Анатоліївна. 

Постолюк Л.А.: Шановні депутати, звертаю Вашу увагу на порядок підготовки питань на 

сесію міської ради, затверджений Регламентом міської ради. Секретар ради разом з 

апаратом ради організовує підготовку питань, що вносяться на розгляд сесії. У разі не 

утворення апарату ради його виконання його функції у повному обсязі забезпечує 

секретар ради. Пропозиції щодо питань, які виносяться на розгляд сесії ради, можуть 

вноситися міським головою, секретарем ради, постійними комісіями, депутатськими 

групами (фракціями), депутатами, виконавчим комітетом ради, загальними зборами 

громадян. 

Працівники відділів, управлінь, інших виконавчих органів зобов'язані надавати 

ініціаторам проектів рішень допомогу і інформацію, необхідну для підготовки даних 

питань.  

Підготовлені проекти рішень ради проходять перевірку на відповідність нормам 

чинного законодавства спеціалістами юридичного відділу міської ради та погоджуються 

(візуються) головою профільної комісії ради. Підготовлені проекти рішень ради повинні 

містити: 

- підпис виконавця, який готував проект рішення; 

- підписи осіб, які погоджували дане рішення. 

До рішення додаються також довідкові матеріали з техніко-економічним 

обґрунтуванням стосовно тих питань, що пов'язані з витратами із міського бюджету та 

відчуженням комунального майна. 

Не пізніше як за 1 день до розгляду питань на сесії постійні комісії ради проводять 

їх попереднє обговорення. 

За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і 

рекомендації, які розглядаються і враховуються при прийнятті остаточного рішення на 

сесії ради. 

Проекти рішень, інші матеріали, які вносяться на розгляд ради, не пізніше як за 10 

днів до відкриття сесії подаються до апарату ради, який не пізніше як за 8 днів до 

відкриття сесії доводить їх до відома депутатів та надає у друкованому вигляді за усним 

чи письмовим зверненням депутатів. Матеріали, підготовлені з відступами від вимог 

цього Регламенту, приймаються до розгляду на сесії ради, як виняток, лише у випадку, 

коли вони вимагають термінового вирішення, були розглянуті на профільній комісії і 

вносяться до порядку денного сесії в порядку їх надходження.  

На рахунок депутатських запитів та звернень, то Ви знаєте, що усі вони подані на 

ім’я міського голови. І міський голова  своєю резолюцією визначає виконавця. Тому я, як 

секретар ради, можу відповідати тільки за ті документи, які скеровані міським головою 

мені на виконання. 

Щодо листа погодження, то тільки на сьогоднішньому пленарному засіданні буде 

розглянуто рішення «Про внесення змін до Регламенту міської ради», яким буде 

унормоване дане питання.  

Гульдас Ю.Л.:   Шановні колеги, час на розгляд повідомлень та оголошень закінчено.  

Переходимо до розгляду питань порядку денного: 

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 проєкт рішення за основу і в цілому  :                                                                       

                                                                                                                                           ЗА-21 

                                                                                                                                     ПРОТИ-0 

                                                                                                                        УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

(до пленарного засідання приєднався депутат Ткаченко В.А., повернувся депутат Кузьмич 

В.П.,  в залі 22 депутати) 

 

Про внесення змін до Програми підтримки та розвитку вторинної медичної допомоги  у 

Маловисківській міській  територіальній громаді  на період 2021-2023 роки 

Доповідає заступник головного лікаря КНП «Маловисківська лікарня» Бушко Оксана 

Вацлавівна  

(Доповідає Бушко О.В.) 

 

Гульдас Ю.Л.:   Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                                                ЗА-23 

                                                                                                                                          ПРОТИ-0 

                                                                                                                            УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

(оголошується перерва) 

Гульдас Ю.Л.: Хто за оголошення перерви в роботі засідання на 15 хв. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                                                ЗА-21 

                                                                                                                                          ПРОТИ-1 

                                                                                                                            УТРИМАЛИСЬ-1 

Рішення приймається 

(Продовження пленарного засідання) 

 

Про затвердження  фінансового плану КНП «Маловисківська лікарня» Маловисківської 

міської ради  Новоукраїнського району  

Кіровоградської області на 2022 рік   

Доповідає заступник головного лікаря КНП «Маловисківська лікарня» Бушко Оксана 

Вацлавівна  

(доповідає Бушко О.В.) 

 

Гульдас Ю.Л.:   Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                                                  ЗА- 

                                                                                                                                          ПРОТИ- 

                                                                                                                            УТРИМАЛИСЬ- 

Рішення НЕ приймається 

 

(зал залишила Маркова Н.М., Ткаченко В.А.)               

 

Про надання дозволу комунальному некомерційному підприємству «Маловисківська 

лікарня» Маловисківської міської ради на списання  рентгенодіагностичного апарату 

Доповідає заступник головного лікаря КНП «Маловисківська лікарня» Бушко Оксана 

Вацлавівна  



(доповідає Бушко О.В.) 

 

Гульдас Ю.Л.:   Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                                                ЗА-21 

                                                                                                                                          ПРОТИ-0 

                                                                                                                            УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

(повернулася Маркова Н.М.) 

 

Про внесення змін до Програми розвитку комунального підприємства Мала Виска МКП 

на 2021-2023 рік 

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-22 

                                                                                                                                    ПРОТИ-0 

                                                                                                                      УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

(залишив зал Кудоя Д.В.) 

 

Про передачу в оренду без проведення аукціону Маловисківському районному  центру 

комплектування та соціальної  підтримки, об’єкта нерухомого майна, а саме:  комплексу 

будівель, що знаходиться за адресою: м. Мала Виска, вул. Шевченка, 58, та належить до 

комунальної власності  Маловисківської територіальної громади 

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-21 

                                                                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                                                                          УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про виплату грошових премій педагогічним працівникам, які підготували учнів-

переможців олімпіад, конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН, учні яких 

здобули найвищі бали ЗНО, керівникам закладів освіти, учні яких здобули найбільшу 

кількість призових місць, стали випускниками-медалістами 

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

Миколайович   

(доповідає Онипсенко В.М.) 

 

Гульдас Ю.Л.:   Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                                                 ЗА-22 

                                                                                                                                           ПРОТИ-0 

                                                                                                                             УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 



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-22 

                                                                                                                                           ПРОТИ-0 

                                                                                                                             УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження кількісного та персонального складу виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради 

Доповідає керуючий справами Линник Людмила Іванівна     

(доповідає Линник Л.І.) 

 

Гульдас Ю.Л.:   Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                                               ЗА-10 

                                                                                                                                        ПРОТИ-8 

                                                                                                                          УТРИМАЛИСЬ-4 

Рішення НЕ приймається 

 

Про внесення змін до Регламенту  Маловисківської міської ради  восьмого скликання 

Доповідає секретар міської ради Постолюк Леся Анатоліївна    

(доповідає Постолюк Л.А.) 

 

Гульдас Ю.Л.:   Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                                              ЗА-21 

                                                                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                                                                          УТРИМАЛИСЬ-1 

Рішення приймається 

 

Про створення житлово-побутової комісії при виконавчому комітеті Маловисківської 

міської ради  

 Доповідає заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Жовтило Алла Василівна     

(доповідає Жовтило А.В.) 

 

Гульдас Ю.Л.:   Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                                               ЗА-22 

                                                                                                                                         ПРОТИ-0 

                                                                                                                           УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Земельні питання. Доповідає начальник відділу з земельних питань Цибульський Ігор 

Анатолійович 

 

Про поновлення договору оренди землі для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва фермерському господарству «Прилуцький» 

Цибульський І.А.: В ході проведення засідання постійної комісії, коли був сформований 

та оприлюднений проєкт рішення з даного питання, представники ТОВ «СІГМА», які 

мають земельну ділянку в оренді, що межує з ділянкою ФГ «ПРИЛУЦЬКИЙ», про 



продовження договору оренди якої зараз розглядається питання, подали клопотання про 

додаткове вивчення питання, так як, згідно технічної документації відбувається накладка 

цих земельних ділянок. 

Гульдас Ю.Л.: Комісія вивчала дане питання? 

Ніколенко М.В.: Так, комісія розглянула дане питання. Щодо продовження дії договору 

питань немає. Але є питання технічної документації визначення технічно – правильної 

частки кожної зі сторін. Це 27 га отримується. Тому до договору оренди дана ситуація не 

має відношення, але має відношення до розподілу часток між двама орендарями, які 

підписують договори оренди з міською радою – ФК «ПРИЛУЦЬКИЙ» і ТОВ «СІГМА».  

Тому тут питання є, виношу на розгляд, думки комісії розділилися : двоє члені комісії –за, 

двоє – утрималися.   

Гульдас Ю.Л.: Дивіться, у нас на пленарному засіданні присутній адвокат зі  сторони 

СТОВ «СІГМА».Які будуть пропозиції щодо надання слова адвокату? Надати ? Надаємо 

слово. 

Ляшенко О.,адвокат:  Прошу слова. Так, дійсно ми подали заяву. Я зараз буду просити у 

Вас допрацювати це питання про поновленню договору оренди землі. Безпосередньо ми 

не маємо претензій,але є ключовий момент – предметом договору є земельна ділянка, 

щодо якої вирішується питання про поновлення договору оренди. Ця ділянка  

накладається з ділянкою, на яку ми поновили договорі оренди. Площа накладки – це 

навіть не одна сотка, і не один га, площа накладки становить одинадцять гектар. І в 

зв’язку з цим ми ще свого часу звернулися за рішенням до міської ради. Міська рада 

надала дозвіл на розроблення документації на відновлення меж, щоб проести обмір 

земельних ділянок, і закрити це питання. В свою чергу, у СТОВ «СІГМА» закінчився 

договір оренди землі. Ми пройшли процедуру поновлення договору оренди, поновили 

договір, і перед реєстрацією виготовили документацію на погодження меж, яка на разі 

знаходиться в міській раді. Але без розроблення іншою стороною – ФК «ПРИЛУЦЬКИЙ» 

, відповідної документації, дійсно встановити межі земельних ділянок неможливо. А 

відтак у нас Закон про оренду землі говорить, що такий договір не може бути поновлений, 

тому що, в разі змін меж земельної ділянки, такий договір не підлягає поновленню. Тому 

ми просимо дане питання відправити на додаткове доопрацювання. Крім того, ми 

неодноразово направляли запити до міської ради, районної ради, відділу 

ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ, які були попередніми орендодавцями цієї земельної ділянку,  про 

надання документів про встановлення меж. Жодна установа такої відповіді не надала, так 

як у них відсутній оригінал договору оренди землі. Мит також просимо, я офіційно 

звертаюся, перевірити цю інформацію, та, в разі необхідності, просити орендаря, надати 

такий документ міській раді, тому що на разі ставиться питання про відсутність взагалі 

оригіналу такого договору. Просимо відкласти вирішення даного питання до часу 

остаточного вивчення документів про оренду. З боку ТОВ «СІГМА» усі документи для 

вивчення даного питання надані. Дякую.  

Гульдас Ю.М.: Цей конфлікт виник не учора, я вже одинадцятий рік міський голова – і 

знаю про цей конфлікт. А чи пробували ви самі вирішити  на рівні керівників 

господарств?  

Ляшенко О.: Я це питання уточню, і у разі необхідності, надам Вам таку інформацію.  

Чуйко В.І.: У мене є виступ. Рада є демократичною. Думка у депутатів повинна 

формуватися з усіх джерел. Об’єктивні вони, необ’єктивні, достовірні, недостовірні. Я в 

деякій мірі підтримую Вашу позицію про те, щоб перенести на розгляд іншої сесії, а 

сьогодні виключити з порядку денного дане питання, а також заслухати іншу сторону – 

ФК «ПРИЛУЦЬКИЙ». Тому що, як на мене , зараз ми заслухали позицію ТОВ «СІГМА». 

На стільки мені вдома інформація, там усі строки дотримані стороною – ФГ 

«ПРИЛУЦЬКИЙ». Дійсно є накладка, і ця накладка не буде усунута, поки два суб’єкти не 

зійдуться і не усунуть її. Але при цьому накладка не впливає на продовження терміну дії 

договору. Оскільки я зрозумів, Вашій стороні – ТОВ «СІГМА» договір продовжили? 



Ляшенко О.: Так. 

Чуйко В.І.: Я не хочу зараз казати, що вашій  стороні продовжили, то продовжіть і іншій 

стороні… 

Гульдас Ю.Л.: А яка це сторона наша чи не наша? Ви зараз на якій стороні?  

Чуйко В.І.: Ні. Я ні на якій стороні. Але принципова моя думка вислухати другу сторону. 

Виключити це питання з порядку денного і перенести на іншу сесію. Тим більше, там 

місячний термін, і терміни дозволяють.  

Щербак В.В.: Той спір. Який виник між підприємствами, хай вони вирішують в судовому 

порядку, або між собою. Для нашої громади це плюс – орендують сто гектарів, а платять 

за сто двадцять. Моя позиція – податки мають сплачувати обидва господарства – ТОВ 

«СІГМА» і ФГ «ПРИЛУЦЬКИЙ». А для вирішення питання про накладку – є суд.  

Гульдас Ю.Л.: Не наше право сьогодні вирішувати питання. Міська рада вже направляла 

такі запити – нам не надали оригінали.  

Ніколенко М.В.: Вирішення даного питання не лежить в площині сесійного залу. І навіть в 

судовому залі. Це питання технічної документації, питання, які створив 

ДЕРЖГЕОКАДАСТР. Це питання не юридичне, а технічне, а ми думаємо, як його 

перевести у юридичну площину. Вирішення даного питання буде затягуватися. Не 

укладати договір на оренду даної ділянки. я. як депутат міської ради, не бачу можливості. 

Договори оренди землі мають бути укладені, а накладка – одинадцять відсотків – хай 

сплачують плату. 

Гульдас Ю.Л. Ми зараз  ми  підприємства заганяємо в тупий кут.  Про цю проблему ми 

вже знаємо понад десять років. Це питання між ними не вирішується. МИ їх запросимо на 

засідання ради, але питання по суті не вирішиться. У мене є пропозиція – відкласти це 

питання на деякий час, все таки запросити одні і іншу сторону, керівників підприємств.  

Про зняття з порядку денного питання «Про поновлення договору оренди землі для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва фермерському господарству 

«Прилуцький»» та перенесення на чергову сесію. Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-22 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. Знімається  з Порядку денного.  

 

(Терновий Д.М., Ткаченко В.А. залишили пленарне засідання ) 

 

Про внесення змін до рішення міської ради від 11 червня 2021 року №624  

 

Гульдас Ю.Л.:   Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-21 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про внесення змін до рішення міської ради від 11 червня 2021 року №625 

 

Гульдас Ю.Л.:   Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-21 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про внесення змін до рішення від 30 березня 2016 року № 132 «Про надання дозволу гр. 

Стегарю Миколі Васильовичу на розроблення проекту землеустрою  щодо відведення 



земельної ділянки в оренду для будівництва та обслуговування комплексу будівель  в м. 

Мала Виска, вул. Європейська, 76 а»  

 

Гульдас Ю.Л.:   Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-20 

                                                                                                               ПРОТИ-1 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення СТОВ «Славутич» в оренду на території 

Маловисківської міської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області с. 

 

Гульдас Ю.Л.:   Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-15 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-4 

Не голосував – 1 (Ніколенко М.В.) 

Рішення приймається 

 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в користування на умовах оренди   СТОВ «Славутич» за адресою вул. Польова, 31  

с. Мануйлівка Маловисківського району Кіровоградської області 

Мануйлівка вул. Польова,35  

 

Гульдас Ю.Л.:   Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-15 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-4 

Не голосував – 1 (Ніколенко М.В.) 

Рішення приймається 

 

Про вилучення земельних ділянок  

 

Гульдас Ю.Л.:   Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-20 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-1 

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)  

Гульдас Ю.Л.:   Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-21 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянам міської ради (с. Миролюбівка) 

Гульдас Ю.Л.:   Прошу   проголосувати :                                                                       



                                                                                                                       ЗА-21 

                                                                                                               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-21 

                                                                                                               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)  

 

Гульдас Ю.Л.:   Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-21 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянам міської ради (с. Лозуватка, с. Димине)  

 

Гульдас Ю.Л.:   Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-21 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянам міської ради (с. Паліївка) 

 

Гульдас Ю.Л.:   Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-21 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянам міської ради (с. Первомайське) 

 

Гульдас Ю.Л.:   Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-6 

                                                                                                               ПРОТИ-1 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-14 

Рішення НЕ приймається 

 

Про надання у власність земельних ділянок гр. Покуц Вікторії Анатоліївні за адресою: 

вул. Миру, буд. 20, с. Лозуватка Новоукраїнського району Кіровоградської області 



Гульдас Ю.Л.:   Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-21 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про надання у власність земельної ділянки  гр. Богдан Галині Іванівні за адресою: вул. 

Першотравнева, буд. 27, м. Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.:   Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-21 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про надання у власність земельної ділянки  гр. Запорожець Анні Сергіївні за адресою: 

вул. Мічуріна, буд. 15, м. Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.:   Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-21 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Івановичу у власність за адресою: вул. Залізнична, 45 м. Мала Виска Новоукраїнського 

району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.:   Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-21 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Реві Ларисі Григорівні у 

власність за адресою: вул. Яблунева, 15 м. Мала Виска Новоукраїнського району 

Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.:   Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-21 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Миколайовичу у власність за адресою: вул. І. Сухомлина, 6-а м. Мала Виска 

Новоукраїнського району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.:   Прошу   проголосувати :                                                                       



                                                                                                                       ЗА-21 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Миколайовичу у власність за адресою: вул. Князька, 21 м. Мала Виска Новоукраїнського 

району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.:   Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-21 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Чеховій Галині Іванівні 

та Собко Людмилі Сергіївні у спільну часткову власність за адресою: Кіровоградська 

область, Новоукраїнський район м. Мала Виска пров. Береговий, 30 

 

Гульдас Ю.Л.:   Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-21 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

у власність за адресою: вул. Центральна, 27 с. Краснопілка Новоукраїнського району 

Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.:   Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-21 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Петрівні за адресою: пров. Тихий, 8 м. Мала Виска Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.:   Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-21 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  

гр. Краваль Анатолію Геннадійовичу за адресою: вул. Миру, 69 с. Мануйлівка 

Новоукраїнського району Кіровоградської області 

 



Гульдас Ю.Л.:   Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-21 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність  

гр. Павлюк Ліані Станіславівні за адресою: пров. Береговий, 13 м. Мала Виска 

Новоукраїнського району Кіровоградської області на території Маловисківської міської 

ради 

 

Гульдас Ю.Л.:   Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-21 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність  

гр. Москальовій Марії Миколаївні за адресою: вул. Степова, 3 с. Лутківка 

Новоукраїнського району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.:   Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-21 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність  

гр. Дубік Інні Григорівні за адресою: вул. Челюскіна, 3 с. Краснопілка Новоукраїнського 

району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.:   Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-21 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність  

гр. Каюді Олександру Сергійовичу за адресою: вул. Малахівська, 20 с. Первомайське 

Новоукраїнського району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.:   Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-9 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-12 

Рішення НЕ приймається 

 

(З залу вийшов Зелюнко О.Ф.) 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність  

гр. Маруніч Віктору Володимировичу за адресою: вул. Центральна, 13 с. Первомайське 

Новоукраїнського району Кіровоградської області 



Гульдас Ю.Л.:   Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-17 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-3 

Рішення НЕ приймається 

 

(Онипсенко В.М. вийшов із сесійної зали) 

 

Про повернення до голосування Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок у власність  гр. Маруніч Віктору Володимировичу за адресою: вул. 

Центральна, 13 с. Первомайське Новоукраїнського району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.:   Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-20 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

(Онипсенко В.М.  повернувся до зали ) 

 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-21 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про повернення до Порядку денного «Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок у власність  гр. Каюді Олександру Сергійовичу за адресою: 

вул. Малахівська, 20 с. Первомайське Новоукраїнського району Кіровоградської області» 

 

Гульдас Ю.Л.:   Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-10 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-11 

Рішення НЕ приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність  

гр. Маруніч Валентині Миколаївні за адресою: вул. Центральна, 24 с. Первомайське 

Новоукраїнського району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.:   Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-20 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-1 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність  

гр. Сьомці Валентині Миколаївні за адресою: вул. Степова, 11 с. Лутківка 

Новоукраїнського району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.:   Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-14 



                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-6 

Не голосував  - Сьомка О.В. -1 

 

Рішення НЕ приймається 

 

(Зал залишив Кашпуровський О.М., в залі – 19 депутатів) 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність  

гр. Кушпіль Ірині Миколаївні за адресою: вул. Кузнецова, 20 с. Димине Новоукраїнського 

району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.:   Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-18 

                                                                                                               ПРОТИ- 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-1 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність  

гр. Руденко Валентині Леонідівні за адресою: вул. Берегова, 22 с. Димине 

Новоукраїнського району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.:   Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-19 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність  

гр. Абдуллаєву Гусейну Гахраман огли за адресою: вул. Південна, 50 с. Миролюбівка 

Новоукраїнського району Кіровоградської області 

Гульдас Ю.Л.:   Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-18 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-1 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність  

гр. Фаранюк Тетяні Василівні за адресою: вул. Правди, 38 с. Олександрівка 

Новоукраїнського району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.:   Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-19 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність  

гр. Шведенку Петру Петровичу за адресою: вул. Водолазко, 122 с. Мануйлівка 

Новоукраїнського району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.:   Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-19 



                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність  

гр. Шуть Галині Миколаївні за адресою: вул. Переселянська, 12 с. Первомайське 

Новоукраїнського району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.:   Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-19 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність  

гр. Чередніченко Ірині Олександрівні за адресою: вул. Горького, 27 с. Лутківка 

Новоукраїнського району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.:   Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-19 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність  

гр. Работинському Василю Вікторовичу за адресою: вул. Правди, 37 с. Олександрівка 

Новоукраїнського району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.:   Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-19 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Радіонову Олександру Леонідовичу для ведення особистого селянського господарства 

на території Маловисківської міської ради Кіровоградської області Новоукраїнського 

району  

 

Гульдас Ю.Л.:   Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-19 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність 

гр. Дубіку Олексію Васильовичу на території Маловисківської міської ради за адресою: 

Кіровоградська область, Новоукраїнський район, с. Краснопілка, вул. Челюскіна, 26  

 

Гульдас Ю.Л.:   Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-19 

                                                                                                               ПРОТИ-0 



                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

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-19 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

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-19 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

(вийшов із залу Гульдас Ю.Л., передав головування Постолюк Л.А.) 

 

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 

 

Постолюк Л.А.:   Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-18 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  

гр. Кирдан Євгенії Іванівні для індивідуального садівництва за адресою: Кіровоградська 

область Новоукраїнський район м. Мала Виска вул. І. Сухомлина, 33 

 

Постолюк Л.А.:   Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-18 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  

гр. Бивзюку Василю Миколайовичу для індивідуального садівництва за адресою: 

Кіровоградська область Новоукраїнський район м. Мала Виска вул. І. Сухомлина, 6-а 

 

Постолюк Л.А.:   Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-18 

                                                                                                               ПРОТИ-0 



                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

(ГульдасЮ.Л.,  Зелюнко О.Ф. повернулися до сесійної зали) 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність   

гр. Марченку Анатолію Миколайовичу за адресою: вул. Красна, 73 с.Олександрівка 

Маловисківського району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.:   Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-20 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Бойко Анні Юріївні для ведення особистого селянського господарства на території 

Маловисківської міської ради Кіровоградської області Новоукраїнського району с. 

Первомайське 

 

Гульдас Ю.Л.:   Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-14 

                                                                                                               ПРОТИ-1 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-5 

Рішення НЕ приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Рудик Анастасії Віталіївні для ведення особистого селянського господарства на 

території Маловисківської міської ради Кіровоградської області Новоукраїнського району 

с. Олександрівка вул. Степова,29 

 

Гульдас Ю.Л.:   Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-20 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Дубик Ірині Олексіївні для ведення особистого селянського господарства на території 

Маловисківської міської ради Кіровоградської області Новоукраїнського району с. 

Краснопілка вул. Челюскіна, 32 

 

Гульдас Ю.Л.:   Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-20 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Апостол Григорію Григоровичу для ведення особистого селянського господарства на 

території Маловисківської міської ради Кіровоградської області Новоукраїнського району 

с. Лозуватка вул. Степова, 20а 



Гульдас Ю.Л.:   Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-20 

                                                                                                               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-12 

                                                                                                               ПРОТИ-1 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-7 

Рішення НЕ 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-20 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

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-20 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

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-13 

                                                                                                               ПРОТИ-1 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-6 

Рішення НЕ 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-13 

                                                                                                               ПРОТИ-1 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-6 

Рішення НЕ приймається 

 

Про надання дозволу гр. Бабанській Олені Іванівні на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в оренду для розміщення металевого збірного гаража 

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

багатоквартирного житлового будинку № 64а 

 

Гульдас Ю.Л.:   Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-20 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про надання дозволу гр. Індутній Тетяні Іванівні 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  № 7 

 

Гульдас Ю.Л.:   Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-16 

                                                                                                               ПРОТИ-1 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-3 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду гр. 

Сокуренку Віталію Вікторовичу для будівництва індивідуального гаража за адресою: вул. 

Центральна, (прибудинкова територія багатоквартирного житлового будинку №64-а) м. 

Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.:   Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-20 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про відмову в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 

 

Гульдас Ю.Л.:   Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-7 

                                                                                                               ПРОТИ-1 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-12 

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 (за межами населеного пункту) 

 



Гульдас Ю.Л.:   Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-20 

                                                                                                               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 (в межах населеного пункту) 

 

Гульдас Ю.Л.:   Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-20 

                                                                                                               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. Олександрівка (за межами населеного пункту) 

 

Гульдас Ю.Л.:   Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-16 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-4 

Рішення НЕ 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-16 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-4 

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-20 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. Блок земельних питань вичерпано. 

 

Про затвердження  тарифів на теплову енергію, виробництво, транспортування та 

постачання теплової енергії,  що виробляється на установках з використанням 

альтернативних джерел енергії ТОВ «УТЕК»   

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-20 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження Програми використання коштів депутатського фонду в 2022 році. 

Доповідає секретар міської ради Постолюк Л.А. 

Співдоповідь – депутат міської ради Підгорний О.М.  

(доповідає Постолюк Л.А.) 

Гульдас Ю.Л.:   Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-15 

                                                                                                               ПРОТИ-2 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-3 

Рішення приймається 

 

Про передачу на баланс Маловисківської міської ради комплексу будівель, що 

знаходяться за адресою м. Мала Виска, вул. Тобілевича, 5 та с. Краснопілка, вул. 

Мічуріна, 9 

Доповідає юрист – консульт відділу освіти, молоді та спорту міської ради Путнік Ігор 

Вікторович 

Співдоповідь – депутат міської ради Підгорний О.М. 

(доповідає Путнік І.В.)  

Гульдас Ю.Л.:   Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-13 

                                                                                                               ПРОТИ-4 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-3 

Рішення НЕ приймається 

 

Про внесення депутатського  запиту  «Про скасування рішення міської ради про тарифи на 

водопостачання та водовідведення, затверджені рішенням міської ради в 2021 році», на 

розгляд профільної постійної комісії міської ради. 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-7 

                                                                                                               ПРОТИ-1 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-6 

Рішення НЕ приймається 

 

Гульдас Ю.Л.: Переходимо до РІЗНОГО. 

 

(зал засідань залишає частина депутатів, у залі залишається менше половини від 

загального складу ради, згідно Регламенту пленарне засідання не продовжується) 

 

Гульдас Ю.Л.: 13 сесію міської ради восьмого  скликання оголошую ЗАКРИТОЮ.  

(Звучить Державний Гімн України) 

 

 

 

Міський голова                                                                                              Ю.ГУЛЬДАС 


