
 
У К Р А Ї Н А 

Маловисківська міська рада 

Маловисківського району  Кіровоградської області 

26200,  м. Мала  Виска , вул. Спортивна, 6, код ОКПО 04055373,  тел./факс (05258) 5-14-54 

ПРОТОКОЛ  

ШІСТДЕСЯТ ВОСЬМОЇ  СЕСІЇ   

МАЛОВИСКІВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ  

25.06.2020 року                                                                                 м. МАЛА ВИСКА  

 

Гульдас Ю.Л.: Доброго дня всім присутнім! Шановні депутати та запрошені! 

Повідомляю, що відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Регламенту Маловисківської міської ради, пленарне засідання 68-ї чергової сесії міської 

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

та он-лайн режимі  в мережі Інтернет.   

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

депутатів  з’явилося  14  депутатів. Відсутні 12  депутатів. Які будуть пропозиції  щодо 

початку  роботи сесії ? 

(вносяться    п р о п о з и ц і ї ) 

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

шістдесят сьомої  сесії.  Прошу проголосувати  (поіменне голосування): 

                                                                                                               ЗА-15 

                                                                                                         ПРОТИ-0 

                                                                                            УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

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

скликання оголошую ВІДКРИТОЮ.  

 На пленарне засідання шістдесят восьмої сесії міської ради запрошені розробники 

проектів рішень з числа працівників виконавчого комітету міської ради, структурних 

підрозділів та підпорядкованих комунальних підприємств.  

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

пленарному засіданні 68 сесії  бере участь найменше допустима кількість осіб.   

Отже, на порядок денний шістдесят восьмої  сесії Маловисківської міської ради 

сьомого скликання внесено  такі питання:  

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

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

2. Про  моніторинг виконання  Плану заходів  з реалізації Стратегії розвитку  

Маловисківської  міської об’єднаної  територіальної громади  за 2019 рік; 

3. Про внесення змін до рішення  міської ради від 26 березня 2020 року № 2176 Про  

проведення в 2020 році конкурсу міні проектів місцевого розвитку «Майбутнє 

громади в наших руках»; 

4. Про безоплатну передачу майна  з балансу Маловисківської ЗШ № 3 І-ІІІ ступенів 

на баланс комунальному підприємству  «Мала Виска – МКП» ; 

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

Маловисківської міської ради (ангар); 

6. Про затвердження актів приймання - передачі багатоквартирних житлових 

будинків,  які перейшли на самостійне управління в 2020 році;  

7. Про  затвердження  Положення про уповноважену особу з питань запобігання та 

виявлення корупції в Маловисківській міській раді; 



8. Про затвердження Порядку виявлення, обліку та набуття у комунальну власність 

Маловисківської міської  об’єднаної територіальної громади майна відумерлої 

спадщини та безхазяйного майна та  складу постійно діючої комісії; 

9. Про взяття на баланс Маловисківської міської ради об'єктів нерухомого майна, 

віднесеного до  безхазяйного майна та відумерлої спадщини; 

10. Про продовження терміну дії договорів оренди приміщень ФАПів; 

11. Про передачу  на умовах безоплатного користування (позички) комунального 

майна, належного Маловисківській міській  об’єднаній  територіальній громаді в 

особі Маловисківської міської ради; 

12. Про продовження терміну дії договору безоплатного користування (позички) 

комунального майна Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади ; 

13. Про продовження терміну дії договору  безоплатного користування (позички) 

комунального майна Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади ; 

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

сфері господарської діяльності Маловисківської міської ради Маловисківської 

міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік»; 

15. Про встановлення ставки акцизного  податку з реалізованих суб’єктами 

господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, на території 

Маловисківської міської ради   Маловисківської ОТГ на 2021 рік; 

16. Про встановлення ставки  транспортного  податку; 

17. Про затвердження ставок єдиного податку для першої та другої групи фізичних 

осіб-підприємців на 2021 рік по Маловисківській міській раді Маловисківській 

ОТГ; 

18. Про встановлення податку на нерухоме майно,  відмінне від земельної ділянки для 

об’єктів житлової та нежитлової нерухомості на території Маловисківської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2021 рік;                 

19. Про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку на території 

Маловисківської міської ради (Маловисківської об’єднаної територіальної 

громади) на 2021 рік. 

20. Про встановлення розмірів орендної плати за земельні ділянки на території 

Маловисківської міської ради (Маловисківської об’єднаної територіальної 

громади) на 2021 рік 

21. Земельні питання. 

При цьому повідомляю, що надійшла заява від голови ФГ «Ніна» Жорнового 

Анатолія Анатолійовича про перенесення питання «Про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність 

членам   ФГ «Ніна»» на чергову сесію.  

Інші пропозиції є? 

Постолюк Л.А.: 

Прошу внести до порядку денного питань:  

Про надання дозволу на передачу земельної ділянки в суборенду 

Даний проект рішення попередньо розглянутий  на засіданні профільних  

постійних  комісій.   

Гульдас Ю.Л.: Приймається. 

Прошу проголосувати за такий Порядок денний пленарного засідання  68-ї  сесії 

міської  ради зі змінами (поіменне голосування).  

                                                                                                                             ЗА-15 

                                                                                                                       ПРОТИ-0 

                                                                                                          УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: ПОРЯДОК ДЕННИЙ приймається. 



Шановні колеги! Нам необхідно затвердити РЕГЛАМЕНТ І ПОРЯДОК РОБОТИ 

пленарного засідання 68-ї   сесії. На ваш розгляд пропонується наступний 

регламент і порядок роботи пленарного засідання  

-для інформації з питання  порядку денного  – до 10 хв.;  

-для виступів та звернень до 10 хвилин, довідок та оголошень – до 3  хвилин в 

кінці роботи сесії.  

Роботу пленарного засідання 68-ї сесії Маловисківської міської ради закінчити 

сьогодні, без перерви.  Інші пропозиції є? Немає. 

Прошу проголосувати за запропонований регламент і порядок роботи пленарного 

засідання сесії.  (поіменне голосування)  

                                                                                                                             ЗА-15 

                                                                                                                       ПРОТИ-0 

                                                                                                          УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. Шановні колеги! Переходимо до розгляду питань 

порядку денного: 

(До роботи пленарного засідання сесії приєднався депутат міської ради Разілевич Р.А.) 

Гульдас Ю.Л.: Про внесення змін до рішення від 12 грудня 2019 року № 1929 «Про 

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

Доповідає завідувач сектором фінансів Похила Лариса Василівна  

(доповідає Похила Л.В.) 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                               ЗА-13 

                                                                                                                         ПРОТИ-1 

                                                                                                            УТРИМАЛИСЬ-2 

Рішення не приймається 

 

Про  моніторинг виконання  Плану заходів  з реалізації Стратегії розвитку  

Маловисківської  міської об’єднаної  територіальної громади  за 2019 рік 

Доповідає завідувачка сектору соціально – економічного розвитку та інвестицій 

виконкому міської ради Федоренко Галина Вікторівна  

(доповідає Федоренко Г.В.) 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                               ЗА-13 

                                                                                                                          ПРОТИ-1 

                                                                                                             УТРИМАЛИСЬ-2 

Рішення не приймається. 

 

Про внесення змін до рішення  міської ради від 26 березня 2020 року № 2176 Про  

проведення в 2020 році конкурсу міні проектів місцевого розвитку «Майбутнє громади в 

наших руках» 

Доповідає завідувачка сектору соціально – економічного розвитку та інвестицій 

виконкому міської ради Федоренко Галина Вікторівна. 

(доповідає Федоренко Г.В.) 

(Пленарне засідання залишають депутати міської ради Бровченко О.Д., Ніколенко М.В., 

Ніколенко О.В., Довгопола О.Г.) 

Гульдас Ю.Л.: В зв’язку з тим, що частина депутатів міської ради залишила пленарне 

засідання  в залі залишилося 10 депутатів. Кворум відсутній, рада не правомочна 

приймати рішення.  В засіданні міської ради 68 сесії  оголошую перерву. 

Про продовження Вас буде повідомлено додатково. 

Міський голова                                                                                                 Ю.ГУЛЬДАС



 
У К Р А Ї Н А 

Маловисківська міська рада 

Маловисківського району  Кіровоградської області 

26200,  м. Мала  Виска , вул. Спортивна, 6, код ОКПО 04055373,  тел./факс (05258) 5-14-54 

ПРОТОКОЛ  

ШІСТДЕСЯТ ВОСЬМОЇ  СЕСІЇ   

МАЛОВИСКІВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ  

ІІ ЗАСІДАННЯ  

02.07.2020 року                                                                                 м. МАЛА ВИСКА  

 
Головує на пленарному засіданні міський голова Ю.Л.Гульдас.  

 

Гульдас Ю.Л. Доброго дня всім присутнім!  

Шановні депутати та запрошені!  
Продовжуємо пленарне засідання шістдесят восьмої чергової сесії міської ради. З 

обраних 26 депутатів  з’явилося  18депутатів.  Відсутні 8 депутатів. Кількість присутніх 

депутатів достатня для продовження пленарного засідання та прийняття рішень. Тож, 

продовжуємо роботу.  

На початку пленарного засідання пропоную розглянути питання про обмеження 

доступу до приміщення міської ради для участі у пленарних засіданнях у зв’язку з 

карантином. На сьогоднішній день гласність проведення пленарних засідань 

забезпечується через он-лайн трансляцію на офіційному сайті міської ради та на лед – 

екрані на центральній площі центру громади – Мала Виска. Сьогодні практично кожен 

мешканець тим чи іншим способом може спостерігати за ходом проведення пленарного 

засідання. На пленарні засідання до сесійної зали міської ради пропоную допускати тільки 

депутатів міської ради та працівників міської ради – розробників проєктів рішень, які 

вносяться на розгляд ради згідно порядку денного. При цьому обов’язково дотримуватися 

вимог безпечної поведінки – використання антисептичних засобів, соціальна дистанція та 

періодичне провітрювання сесійної зали в поєднанні з дезінфекцією. Таким чином, вношу 

проєкт рішення:  

Про обмеження доступу до сесії міської ради та внесення змін до Регламенту 

міської ради.  

Прошу проголосувати 

ЗА-19 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. Шановні колеги! Пропоную повернутися  до 

розгляду питань порядку денного. У кого які пропозиції? 

Постолюк Л.А.: Шановний головуючий, шановні присутні. На попередньому 

засіданні були не прийняті ряд проектів рішень, які мають важливе значення для 

забезпечення роботи виконкому міської ради, структурних підрозділів, комунальних 

підприємств та отримувачів субвенції з міського бюджету. За вказаних обставин прошу 

повернутися до розгляду даних питань та внести їх на розгляд повторно. 

Гульдас Ю.Л.: Пропонується повторно внести на розгляд 68 – ї сесії міської ради 

питання, які були не прийняті на попередньому пленарному засіданні. 

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

Маловисківської  міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік» 



Про  моніторинг виконання  Плану заходів  з реалізації Стратегії розвитку  

Маловисківської  міської об’єднаної  територіальної громади  за 2019 рік 

Про внесення змін до рішення  міської ради від 26 березня 2020 року № 2176 Про  

проведення в 2020 році конкурсу міні проектів місцевого розвитку «Майбутнє 

громади в наших руках» 

Прошу проголосувати 

ЗА-19 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.Рішення приймається 

Тож, повертаємося до розгляду питань порядку денного 68 – ї сесії міської ради, які 

не були розглянуті протягом І засідання 68 сесії.  

 

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

Маловисківської  міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік»   

Доповідає спеціаліст  сектору  фінансів Стець Ірина Олексіївна  

(доповідає Стець І.О.) 

 

Гульдас Ю.Л. :Прошу проголосувати 

ЗА-19 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про  моніторинг виконання  Плану заходів  з реалізації Стратегії розвитку  

Маловисківської  міської об’єднаної  територіальної громади  за 2019 рік 

Доповідає завідувачка сектору соціально – економічного розвитку та інвестицій 

виконкому міської ради Федоренко Галина Вікторівна  

(доповідає Федоренко Г.В.) 

 

Гульдас Ю.Л. :Прошу проголосувати 

ЗА-19 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

 

Про внесення змін до рішення  міської ради від 26 березня 2020 року № 2176 Про  

проведення в 2020 році конкурсу міні проектів місцевого розвитку «Майбутнє 

громади в наших руках» 

Доповідає завідувачка сектору соціально – економічного розвитку та інвестицій 

виконкому міської ради Федоренко Галина Вікторівна  

(доповідає Федоренко Г.В.) 

 

Гульдас Ю.Л. :Прошу проголосувати 

ЗА-19 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про безоплатну передачу майна  з балансу Маловисківської ЗШ № 3 І-ІІІ ступенів на 

баланс комунальному підприємству  «Мала Виска – МКП» (столи з шкільної їдальні 

) 



Доповідає юрисконсульт відділу освіти, молоді та спорту виконкому Маловисківської 

міської ради Путник Ігор Вікторович 

(доповідає Путнік І.В. 

 

Гульдас Ю.Л. :Прошу проголосувати 

ЗА-18 

                                                                                             ПРОТИ-1 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про надання дозволу на демонтаж основних засобів, які перебувають на балансі 

Маловисківської міської ради  

Доповідає технік – проектувальник  сектору містобудування та архітектури Барановський 

Олексій Миколайович 

(доповідає Барановський О.М.) 

 

Гульдас Ю.Л. :Прошу проголосувати 

ЗА-19 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження актів приймання - передачі багатоквартирних житлових 

будинків,  які перейшли на самостійне управління в 2020 році 

Доповідає технік – проектувальник  сектору містобудування та архітектури Барановський 

Олексій Миколайович 

(доповідає Барановський О.М.) 

 

Гульдас Ю.Л. :Прошу проголосувати 

ЗА-19 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

  

Про  затвердження  Положення про уповноважену особу з питань запобігання та 

виявлення  корупції в Маловисківській міській раді 

Доповідає начальник юридичного відділу Захватихата Тетяна Валеріївна  

(доповідає Барановський О.М.) 

 

Гульдас Ю.Л. :Прошу проголосувати 

ЗА-19 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження Порядку виявлення, обліку та набуття у комунальну власність 

Маловисківської міської  об’єднаної територіальної громади майна відумерлої 

спадщини та безхазяйного майна та  складу постійно діючої комісії 

Доповідає начальник юридичного відділу Захватихата Тетяна Валеріївна  

(доповідає Барановський О.М.) 

 

Гульдас Ю.Л. :Прошу проголосувати 



ЗА-19 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про взяття на баланс Маловисківської міської ради об'єктів нерухомого майна, 

віднесеного до  безхазяйного майна та відумерлої спадщини 

Про продовження терміну дії договорів оренди приміщень ФАПів 

Доповідає начальник юридичного відділу Захватихата Тетяна Валеріївна  

(доповідає Барановський О.М.) 

 

Гульдас Ю.Л. :Прошу проголосувати 

ЗА-19 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про передачу  на умовах безоплатного користування (позички) комунального майна, 

належного Маловисківській міській  об’єднаній  територіальній громаді в особі 

Маловисківської міської ради (військовий комісаріат принтер) 

Доповідає начальник юридичного відділу Захватихата Тетяна Валеріївна  

(доповідає Барановський О.М.) 

 

Гульдас Ю.Л. :Прошу проголосувати 

ЗА-19 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про продовження терміну дії договору безоплатного користування (позички) 

комунального майна Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади 

(військовий комісаріат) 

Доповідає начальник юридичного відділу Захватихата Тетяна Валеріївна  

(доповідає Барановський О.М.) 

 

Гульдас Ю.Л. :Прошу проголосувати 

ЗА-19 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про продовження терміну дії договору  безоплатного користування (позички) 

комунального майна Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади 

(ЦПМСД) 

Доповідає начальник юридичного відділу Захватихата Тетяна Валеріївна  

(доповідає Барановський О.М.) 

 

Гульдас Ю.Л. :Прошу проголосувати 

ЗА-19 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 



 

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

сфері господарської діяльності Маловисківської міської ради Маловисківської 

міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік» 

Доповідає начальник юридичного відділу Захватихата Тетяна Валеріївна  

(доповідає Барановський О.М.) 

 

Гульдас Ю.Л. :Прошу проголосувати 

ЗА-19 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про встановлення ставки акцизного  податку з реалізованих суб’єктами 

господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, на території 

Маловисківської міської ради   Маловисківської ОТГ на 2021 рік 

Доповідає інспектор сектору соціально – економічного розвитку та інвестицій виконкому 

міської ради Сойченко Тетяна Василівна 

(доповідає Сойченко Т.В.) 

 

Гульдас Ю.Л. :Прошу проголосувати 

ЗА-19 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про встановлення ставки  транспортного  податку 

Доповідає інспектор сектору соціально – економічного розвитку та інвестицій виконкому 

міської ради Сойченко Тетяна Василівна 

(доповідає Сойченко Т.В.) 

 

Гульдас Ю.Л. :Прошу проголосувати 

ЗА-19 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження ставок єдиного податку для першої та другої групи фізичних осіб-

підприємців на 2021 рік по Маловисківській міській раді Маловисківській ОТГ 

Доповідає інспектор сектору соціально – економічного розвитку та інвестицій виконкому 

міської ради Сойченко Тетяна Василівна 

(доповідає Сойченко Т.В.) 

 

Гульдас Ю.Л. :Прошу проголосувати 

ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-1 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-2 

Рішення приймається 

 

Про встановлення податку на нерухоме майно,  відмінне від земельної ділянки для 

об’єктівжитлової та нежитлової нерухомості на території Маловисківської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2021 рік                 



Доповідає інспектор сектору соціально – економічного розвитку та інвестицій виконкому 

міської ради Сойченко Тетяна Василівна 

(доповідає Сойченко Т.В.) 

 

:Прошу проголосувати 

ЗА-13 

                                                                                             ПРОТИ-2 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-4 

Гульдас Ю.Л.: Рішення не  приймається 

 

Про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку на території 

Маловисківської міської ради (Маловисківської об’єднаної територіальної громади) 

на 2021 рік 

Доповідає начальник земельного відділу Цибульський Ігор Анатолійович. 

(доповідає Цибульський І.А.) 

Гульдас Ю.Л. :Прошу проголосувати 

ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-2 

Рішення приймається 

 

Про встановлення розмірів орендної плати за земельні ділянки на території 

Маловисківської міської ради (Маловисківської об’єднаної територіальної громади) 

на 2021 рік  

(доповідає Цибульський І.А.) 

 

Гульдас Ю.Л. :Прошу проголосувати 

ЗА-19 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. Земельні питання 

Доповідає з земельних питань начальник земельного відділу Цибульський Ігор 

Анатолійович. 

Повідомляю, що надійшли заяви про конфлікт інтересів депутатів Разілевича Р.А.. 

Лисенка В.П., Діордіци В.А. та Васильченка В.М. 

 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок у власність членам   ФГ «Ніна» 

 

Гульдас Ю.Л. :Прошу проголосувати 

ЗА-19 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження технічної документації із нормативної грошової оцінки земельної  

ділянки водного фонду, яка знаходиться в  оренді СТОВ «Агрофірма Маяк» для 

рибогосподарських потреб на території Маловисківської міської ради (за межами  

населених пунктів) 

 

Гульдас Ю.Л. :Прошу проголосувати 

ЗА-19 



                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про внесення змін до рішення 58 сесії 7 скликання Маловисківської міської ради 

№1787 від 26 вересня 2019 року «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність членам СФГ 

«Васильченко Володимир Миколайович» 

 

Гульдас Ю.Л. :Прошу проголосувати 

ЗА-18 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Не голосував -1 – Васильченко В.М. 

Рішення приймається 

 

Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

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

Кіровоградській обласній організації Українського товариства мисливців та 

рибалок за адресою: вул. Європейська, 50  м. Мала Виска Маловисківського району 

Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л. :Прошу проголосувати 

ЗА-19 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

постійне користування Головному управлінню Національної поліції в 

Кіровоградській області для розміщення та постійної діяльності Національної поліції 

України, її територіальних органів, підприємств, установ та організацій за  адресою: 

вул. Центральна,81 м. Мала Виска Маловисківського 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 

комунальну власність територіальній громаді Маловисківської міської ради для 

будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення за адресою: вул. 

Київська м. Мала Виска Маловисківського району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л. :Прошу проголосувати 

ЗА-19 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 



Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 

земельної ділянки Відділу культури та туризму Маловисківської міської ради для 

будівництва та обслуговування адміністративного приміщення  за адресою: вул. 

Київська, 2-а м. Мала Виска Маловисківського району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л. :Прошу проголосувати 

ЗА-19 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

користування на умовах оренди гр. Гонитель Світлані Юріївні за адресою: вул. В. 

Бровченка, 79, м. Мала Виска,  Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л. :Прошу проголосувати 

ЗА-19 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про припинення договору оренди землі б/н від 01 червня 2020 року на земельну 

ділянку з кадастровим номером 3523110100:50:084:0013 шляхом його розірвання   

 

Гульдас Ю.Л. :Прошу проголосувати 

ЗА-19 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про надання в користування на умовах оренди земельну ділянку гр. Похилі Ігорю 

Андрійовичу за адресою: 1 пров. Професійний, буд. 2а м. Мала Виска 

Маловисківського району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л. :Прошу проголосувати 

ЗА-19 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про надання в користування на умовах оренди земельну ділянку громадянці РФ 

Сагайдак Надії Вікторівні за адресою: вул. Центральна, 1а, с. Олександрівка 

Маловисківського району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л. :Прошу проголосувати 

ЗА-18 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-1 

Рішення приймається 

 

Про припинення договору оренди землі № 12 від 23 квітня 2019 року шляхом його 

розірвання   



Гульдас Ю.Л. :Прошу проголосувати 

ЗА-19 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про вилучення земельних ділянок  

 

Гульдас Ю.Л. :Прошу проголосувати 

ЗА-19 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянам міської ради 

 

Гульдас Ю.Л. :Прошу проголосувати 

ЗА-19 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Анатоліївні за адресою:  вул. Правди, 6, с. Олександрівка, Маловисківського району, 

Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л. :Прошу проголосувати 

ЗА-19 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Леонідівні за адресою: пров. Новий, 7, с. Олександрівка, Маловисківського району, 

Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л. :Прошу проголосувати 

ЗА-19 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Людмилі Леонідівні за адресою:   вул. Правди, 8, с. Олександрівка, 

Маловисківського району, Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л. :Прошу проголосувати 

ЗА-19 



                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Анатолію Павловичу за адресою:   вул. Польова, 19, с. Олександрівка, 

Маловисківського району, Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л. :Прошу проголосувати 

ЗА-19 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Євдокимівні за адресою:   вул. Горіхова, 22/32, м. Мала Виска, Маловисківського 

району, Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л. :Прошу проголосувати 

ЗА-19 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Леонідівні за адресою:   вул. Центральна, 10, с. Олександрівка, Маловисківського 

району, Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л. :Прошу проголосувати 

ЗА-19 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Миколайовичу за адресою:  вул. Лесі Українки, 25 с. Паліївка, Маловисківського 

району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л. :Прошу проголосувати 

ЗА-19 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Івановичу за адресою:  вул. Віктора Чабана, 48 м. Мала Виска, Маловисківського 

району Кіровоградської області 



 

Гульдас Ю.Л. :Прошу проголосувати 

ЗА-19 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Анатоліївні за адресою:  вул. Берегова, 88 м. Мала Виска, Маловисківського району 

Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л. :Прошу проголосувати 

ЗА-19 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Петрівні за адресою:   вул. Зарічна, 27, м. Мала Виска, Маловисківського району, 

Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л. :Прошу проголосувати 

ЗА-19 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Михайлівні за адресою:   вул. О. Ковтуна, 107, м. Мала Виска, Маловисківського 

району, Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л. :Прошу проголосувати 

ЗА-19 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Васильовичу за адресою:   вул. Калинова, 78, м. Мала Виска, Маловисківського 

району, Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л. :Прошу проголосувати 

ЗА-19 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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



Іванівні за адресою: вул. Калинова, 34а, м. Мала Виска, Маловисківського району, 

Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л. :Прошу проголосувати 

ЗА-19 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Світлані Георгіївні і гр. Повзун Ірині Георгіївні за адресою: вул. І. Мазепи, 40/39, м. 

Мала Виска Маловисківського району Кіровоградської області  

 

Гульдас Ю.Л. :Прошу проголосувати 

ЗА-19 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Валентині Петрівні і гр. Багмет Олені Валеріївні за адресою: вул. Шкільна, 19, м. 

Мала Виска Маловисківського 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. Вєтровій Олені Володимирівні за адресою: Кіровоградська область 

Маловисківський район, с. Первомайське вул. Переселянська 

 

Гульдас Ю.Л. :Прошу проголосувати 

ЗА-19 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність  гр. Дзюбі Миколі Леонідовичу за адресою: Кіровоградська область 

Маловисківський район, с. Новомиколаївка, вул. Нижня,3 

 

Гульдас Ю.Л. :Прошу проголосувати 

ЗА-19 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 



Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність  гр. Бровко Наталії Анатоліївні для ведення індивідуального садівництва 

за адресою:  вул. Берегова, 88 м. Мала Виска, Маловисківського 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. Перебейніс Сергію Юрійовичу для ведення особистого селянського 

господарства за адресою: Кіровоградська область Маловисківський район, 

Маловисківська міська рада  (за межами населеного пункту) 

 

Гульдас Ю.Л. :Прошу проголосувати 

ЗА-19 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Бахарєву Миколі Георгійовичу для ведення особистого селянського 

господарства за адресою: Кіровоградська область, Маловисківський район,  

Маловисківська міська рада (за межами населеного пункту) 

 

Гульдас Ю.Л. :Прошу проголосувати 

ЗА-19 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Разілевич Наталії Іванівни для ведення особистого селянського 

господарства за адресою: Кіровоградська область, Маловисківський район,  

Маловисківська міська рада (за межами населеного пункту) 

 

Гульдас Ю.Л. :Прошу проголосувати 

ЗА-18 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Не голосував -1- Разілевич Р.А. 

Рішення приймається 

 

Про надання дозволу гр. Дядюрі Ігору Валерійовичу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для розміщення гаража 

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

територія багатоквартирного  

житлового будинку № 7 

 

Гульдас Ю.Л. :Прошу проголосувати 

ЗА-19 



                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

 

Про надання дозволу гр. Жанталаю Сергію Сергійовичу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для розміщення гаража 

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

територія багатоквартирного житлового будинку № 64 

 

Гульдас Ю.Л. :Прошу проголосувати 

ЗА-19 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про надання дозволу гр. Мегері Володимиру Євстаховичу 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 № 7а 

 

Гульдас Ю.Л. :Прошу проголосувати 

ЗА-19 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства у власність 

громадянам міської ради (за межами населеного пункту) 

 

Гульдас Ю.Л. :Прошу проголосувати 

ЗА-19 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства  

 

Гульдас Ю.Л. :Прошу проголосувати 

ЗА-19 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою, щодо 

поділу земельної ділянки, кадастровий номер 3523110100:02:005:0001 з метою 

передачі у власність  

 

Гульдас Ю.Л. :Прошу проголосувати 

ЗА-19 

                                                                                             ПРОТИ-0 



                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою, щодо 

поділу земельної ділянки, кадастровий номер 3523110100:02:005:0001 з метою 

передачі у власність  

 

Гульдас Ю.Л. :Прошу проголосувати 

ЗА-19 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про надання дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в користування на умовах оренди  громадянам міської ради 

 

Гульдас Ю.Л. :Прошу проголосувати 

ЗА-19 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про надання дозволу на передачу земельної ділянки в суборенду 

 

Гульдас Ю.Л. :Прошу проголосувати 

ЗА-19 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Перелік земельних питань вичерпано.  

 

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

для повідомлення. Немає. 

 

Дякую усіх  за роботу 

68 – у сесію міської ради сьомого скликання оголошую ЗАКРИТОЮ.  

(Звучить Державний Гімн України) 

 

 

 

Міський голова                                                                                                    Ю.ГУЛЬДАС  

 


