
 
У К Р А Ї Н А 

Маловисківська міська рада 

Новоукраїнського  району Кіровоградської області 

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

ПРОТОКОЛ  

 ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ 

8 СЕСІЇ МІСЬКОЇ РАДИ 8  СКЛИКАННЯ 

 

Дата проведення : 11 червня  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  22  депутатів та депутаток.  

Продовжуємо пленарне засідання 8 сесії.  

Після засідання Робочої групи,  як було вирішено на минулому засіданні 8 сесії , яке 

відбулося 8 червня під головуванням першого заступника міського голови Бакалінського 

Олександра Михайловича,  ми мали повернутися  до розгляду проекту «Про встановлення 

тарифів на послуги з централізованого водопостачання та централізованого 

водовідведення, тарифів на   послуги з поводження з твердими побутовими відходами,  що 

надаються комунальним підприємством «Мала Виска Водоканал»», але досягти згоди з 

депутатами  не вдалося, тому, розглядаємо наступне питання порядку денного 8 сесії. 

 

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

господарської діяльності Маловисківської міської ради Маловисківської міської 

територіальної громади на 2021 рік»; 

Доповідає секретар міської ради Постолюк Леся Анатоліївна  

(доповідає Постолюк Л.А.) 

 

Гульдас Ю.Л.:  Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                                 ЗА-23 

                                                                                                                           ПРОТИ-0 

                                                                                                             УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

Про внесення змін до рішення Маловисківської міської ради від 06 квітня 2021 року №427 

«Про надання  попередньої згоди на прийняття майна з державної у комунальну власність 

Маловисківської міської територіальної громади»   

Доповідає секретар міської ради Постолюк Леся Анатоліївна  

 

(доповідає Постолюк Л.А.) 

 

Гульдас Ю.Л.:  Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                                 ЗА-23 

                                                                                                                           ПРОТИ-0 

                                                                                                              УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 



Гульдас Ю.Л.:  Земельні питання. Повідомляю, що до сесії надійшла заява про конфлікт 

інтересів при розгляді земельного питання від депутата Сьомки Олександра 

Володимировича.  Доповідає з земельних питань начальник земельного відділу 

Цибульський Ігор Анатолійович. 

 

Цибульський І.А.: Перед розглядом земельних питань повідомляю усіх присутніх 

депутатів, що на підставі змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

- частину другу статті 59 доповнено абзацом другим згідно із Законом № 1423-IX від 

28.04.2021} «Рішення ради щодо безоплатної передачі земельної ділянки комунальної 

власності у приватну власність (крім земельних ділянок, що перебувають у користуванні 

громадян, та випадків передачі земельної ділянки власнику розташованого на ній жилого 

будинку, іншої будівлі, споруди) приймається не менш як двома третинами голосів 

депутатів від загального складу ради». 

Пропоную, перейти до розгляду земельних питань. 

Про надання згоди на проведення нормативної грошової оцінки земель с. Миролюбівка,  

с. Червона Поляна 

Прошу   проголосувати : 

                                                                                                                                                 ЗА-23 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо організації і встановлення 

меж території природно-заповідного фонду-ландшафтного заказника місцевого значення 

«Краснопільська балка» 

Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-23 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо організації і встановлення 

меж території природно-заповідного фонду-комплексна пам’ятка природи місцевого 

значення «Бірзуловські горби» 

Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-23 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо організації і встановлення 

меж території природно-заповідного фонду-орнітологічний заказник місцевого значення 

«Заплава Малої Висі» 

Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-23 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про продаж права оренди на конкурентних засадах (земельних торгах), які 

виставлятимуть на земельні торги окремим лотом (12%) 

Прошу   проголосувати :                                                                       



ЗА-9 

                                                                                                               ПРОТИ-3 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-11 

Рішення не приймається 

 

Ніколенко М.В.: Комісія пропонує переглянути відсотки за оренду землі – 6%. Вношу 

пропозицію проголосувати за проект рішення Про продаж права оренди на конкурентних 

засадах (земельних торгах), які виставлятимуть на земельні торги окремим лотом (6 %) 

 

Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-16 

                                                                                                               ПРОТИ-1 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-6 

Рішення приймається 

 

Гульдас Ю.Л.: Оголошую на 10 хвилин перерву. 

 

(перерва) 

 

Гульдас Ю.Л.: Продовжуємо ІІ пленарне засідання 8 сесії.  

 

Цибульський І.А.: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність шляхом зміни цільового призначення гр. Сьомці Олександру 

Володимировичу для будівництва та обслуговування будівель торгівлі за адресою: вул. 

Центральна, 47-в м. Мала Виска Маловисківського району Кіровоградської області  

Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-22 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Не голосував – 1 (Сьомка О.В.) 

 

Рішення приймається 

 

(депутат Кашпуровський О.М. залишив пленарне засідання ) 

 

Цибульський І.А.: Про вилучення земельних ділянок  

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-22 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Рішення приймається 

 

Цибульський І.А.: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянам міської ради 

 

Гульдас Ю.Л.: Які висновки щодо даного проєкту рішення надала профільна комісія. 

 

Ніколенко М.В.: Комісія прийшла до висновку погодити даний проєкт рішення, а саме – 

п.п.  1.6, 1.7, 1.8 

 



Гульдас Ю.Л.: Пропоную проголосувати за даний проєкт  рішення за основу.  

ЗА-21 

ПРОТИ-0 

УТРИМАЛИСЬ-0 

Не голосував – 1 (Сьомка О.В.) 

Рішення приймається 

 

Гульдас Ю.Л.: Пропоную проголосувати за даний проєкт  рішення  крім  п.п.  1.6, 1.7, 1.8 

 

ЗА-1 

ПРОТИ-1 

УТРИМАЛИСЬ-19 

Не голосував – 1 (Сьомка О.В.) 

Рішення не приймається 

 

Гульдас Ю.Л.: Пропоную проголосувати за даний проєкт  рішення в цілому   

 

ЗА-21 

ПРОТИ-0 

УТРИМАЛИСЬ-0 

Не голосував – 1 (Сьомка О.В.) 

Рішення приймається 

 

(Бровченко Л.В. Залишила пленарне засідання) 

 

Про надання у власність земельної ділянки  гр. Швець Оксані Василівні за адресою: вул. 

Героїв Крут, буд. 8а, м. Мала Виска Маловисківського району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-21 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Рішення приймається 

 

Про надання у власність земельної ділянки  гр. Цурикову Віталію Олександровичу за 

адресою: вул. Матросова, буд. 129, м. Мала Виска Маловисківського району 

Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-21 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Рішення приймається 

 

Про надання у власність земельної ділянки  гр. Дяченко Тетяні Василівні за адресою: вул. 

Красна, буд. 8, с. Олександрівка Маловисківського 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. Котляровій Тетяні 

Віліївні за адресою: вул. Калинова, 82 м. Мала Виска 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. Клименко Лідії 

Митрофанівні за адресою: вул. Матросова, 62 м. Мала Виска 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. Шупейко Катерині 

Олександрівні за адресою: вул. Вишнева, 20 м. Мала Виска 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. Балан Олександрі 

Вікторівні за адресою: вул. Красна, 3 с.Олександрівка Маловисківського 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. Нікітіній Ніні Федотівні 

за адресою: вул. Першотравнева, 8 с. Олександрівка Маловисківського 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. Кравченко Оксані 

Анатоліївні за адресою: вул. І. Мазепи, 23 м. Мала Виска 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. Маньку Володимиру 

Андрійовичу за адресою: вул. Гагаріна, 4 м. Мала Виска 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. Куценку Володимиру 

Андрійовичу  за адресою: вул. Гагаріна, 11 м. Мала Виска 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. Кучеренку Віктору 

Васильовичу  за адресою: пров. Береговий, 3 м. Мала Виска 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. Ткачу Віталію 

Олександровичу  за адресою: вул. Матросова, 9 м. Мала Виска Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-21 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Рішення приймається 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Глушко  Олегу Володимировичу  для 

ведення особистого селянського господарства за адресою: Кіровоградська область 

Маловисківського району с. Лозуватка (за межами населеного пункту) 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-21 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Рішення приймається 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність  

гр. Шуть Юрію Олександровичу за адресою: вул. Переселянська, 52 с. Первомайське 

Маловисківського 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. Перебийніс Олегу Олександровичу  за адресою: вул. Нижня,38 с. Новомиколаївка 

Маловисківського 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. Шуть Дмитру Олександровичу  за адресою: вул. Переселянська, 10 с. Первомайське 

Маловисківського 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. Клименко Ганні Іванівні  за адресою: вул. Петра Кізіма, 10 с. Олександрівка  

Маловисківського 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. Мироненко Ніні Леонідівні  за адресою: вул. Вишнева, 9 с-ще. Заповідне  

Маловисківського 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. Кулику Володимиру Петровичу  за адресою: вул. Польова, 3 с. Димине 

Маловисківського 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. Бондар Любові Іванівні  за адресою: вул. Матросова, 58 м. Мала Виска  

Маловисківського 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. Пісній Валентині Іванівні  за адресою: вул. Матусівська, 36 м. Мала Виска  

Маловисківського 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. Рудику Віталію Миколайовичу  за адресою: вул. Вербова, 20 с. Олександрівка 

Маловисківського 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. Погорнюку Дмитрію Олександровичу  за адресою: вул. Садова, 10 с. Лозуватка 

Маловисківського 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. Михайловій Раїсі Михайлівні  за адресою: вул. Калинова, 9 с. Лозуватка 

Маловисківського району 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. Хмельницькій Юлії Анатоліївні  за адресою: вул. Вишнева, 64 м. Мала Виска  

Маловисківського району 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. Флуєрару Костянтину Леонідовичу  за адресою: вул. Петрича, 67-а с. Паліївка  

Маловисківського 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. Кухарчук Людмилі Павлівні  за адресою: вул. Шкільна, 8 с. Паліївка Маловисківського 

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. Грищенку Сергію Олеговичу  за адресою: вул. Центральна, 15 с. Олександрівка 

Маловисківського 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. Грищенко Людмилі Валентинівні  за адресою: пров. Новий, 3 с. Олександрівка  

Маловисківського 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. Данілову Анатолію Анатолійовичу  за адресою: вул. Малахівська, 22 с. Первомайське 

Маловисківського 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. Подолян Ірині Петрівні за адресою: вул. Малахівська, 14 с. Первомайське 

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. Шароніну Юрію Михайловичу  за адресою: вул. Шевченка, 30 с. Первомайське 

Маловисківського району 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 

шляхом зміни цільового призначення гр. Фітенку Миколі Григоровичу для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель  і споруд за адресою: вул. 

Європейська, 65/1 м. Мала Виска Маловисківського 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. Кочерзі Любові Борисівні за адресою: вул. Бесарабська, 20 м. Мала Виска  

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. Ткач Аллі Юріївні  за адресою: вул. Миру, 6 с. Червона Поляна Маловисківського 

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. Дабіжі Василю Георгійовичу  за адресою: вул. Миру, 17 с. Червона Поляна 

Маловисківського 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. Дабіжі Тетяні Григорівні  за адресою: вул. Миру, 13 с. Червона Поляна 

Маловисківського 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. Дейкун Тетяні Михайлівні  за адресою: вул. Калинова, 86 м. Мала Виска 

Маловисківського 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. Ільїну Юрію Івановичу  за адресою: вул. Миру, 7 с-ще. Вишневе  Маловисківського 

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. Коротуненко Марії Антонівні  за адресою: вул. Вишнева, 1 с-ще. Заповідне  

Маловисківського 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 спільну 

часткову власність  гр. Шевченку Миколі Вікторовичу та гр. Котлярову Андрію 

Олександровичу за адресою: вул. Європейська, 43 м. Мала Виска  Маловисківського 

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. Таран Світлані Миколаївні  за адресою: вул. Центральна, 135 м. Мала Виска  

Маловисківського району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-21 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Матвієнку 

Сергію Вікторовичу у власність для ведення особистого селянського господарства на 

території Маловисківської міської ради Маловисківського району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-21 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Рішення приймається 

 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Матвієнку 

Віктору Васильовичу у власність для ведення особистого селянського господарства на 

території Маловисківської міської ради Маловисківського району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-21 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Рішення приймається 



Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Матвієнку 

Сергію Вікторовичу у власність для ведення садівництва за адресою: вул. Садова,2 с. 

Олександрівка на території Маловисківської міської ради Маловисківського району 

Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-21 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Германову 

Анатолію Павловичу у власність для ведення особистого селянського господарства на 

території Маловисківської міської ради Маловисківського району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-21 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Грищенко 

Наталії Василівні у власність для ведення особистого селянського господарства на 

території Маловисківської міської ради Маловисківського району Кіровоградської області 

(за межами населеного пункту) 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-21 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Сьоміну 

Миколі Олександровичу у власність для ведення особистого селянського господарства на 

території Маловисківської міської ради Маловисківського району Кіровоградської області 

(за межами населеного пункту) 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-21 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  

гр. Малій Валентині Анатоліївні за адресою: вул. Європейська, 71 м. Мала Виска 

Маловисківського району 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. Шупейко Катерині Олександрівні за адресою: вул. Вишнева, 20 м. Мала Виска 

Маловисківського району 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. Заводовій Світлані Миколаївні  за адресою: вул. І. Сухомлина, 127 м. Мала Виска 

Маловисківського району 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. Кирдан Анжелі Георгіївні  за адресою: вул. Зарічна, 23-а с. Паліївка Маловисківського 

району 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. Жорновому Анатолію Анатолійовичу  для ведення особистого селянського 

господарства за адресою: Кіровоградська область Маловисківського району 

Маловисківська міська рада 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-21 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Рішення приймається 

 



Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Іванову Миколі Борисовичу  для ведення особистого селянського господарства за 

адресою: Кіровоградська область Маловисківського району Маловисківська міська рада 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-0 

                                                                                                               ПРОТИ-3 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-18 

 

Рішення НЕ приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Пріньковській Яні Дмитрівні  для ведення особистого селянського господарства за 

адресою: Кіровоградська область Маловисківського району Маловисківська міська рада 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-0 

                                                                                                               ПРОТИ-16 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-5 

 

Рішення НЕ приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Похилому Миколі Івановичу  для ведення особистого селянського господарства за 

адресою: Кіровоградська область Маловисківського району Маловисківська міська рада 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-0 

                                                                                                               ПРОТИ-11 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-10 

 

Рішення НЕ приймається 

 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства у власність громадянам міської 

ради (за основу)  

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-21 

                                                                                                               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  -  п.1.1. 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-0 

                                                                                                               ПРОТИ-20 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-1 



Рішення НЕ приймається 

 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства у власність громадянам міської 

ради (в цілому)  

 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-21 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Рішення приймається 

 

Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

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

особистого селянського господарства у власність громадянам міської ради (за межами 

населеного пункту) 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-0 

                                                                                                               ПРОТИ-11 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-10 

 

Рішення НЕ 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-20 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-1 

 

Рішення приймається 

 

Про відмову в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства -2 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-21 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Рішення приймається 

 

Про відмову в наданні земельної ділянки у власність громадянам для ведення особистого 

селянського господарства (за межами населеного пункту) 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-21 

                                                                                                               ПРОТИ-0 



                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Рішення приймається 

 

Про відмову гр. Казанаку Максиму Вікторовичу в наданні дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність  

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-21 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Рішення приймається 

 

Про відмову в затвердженні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Невінчаній Ірині Михайлівні для ведення особистого селянського 

господарства  

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-21 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Рішення приймається 

 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в користування на умовах оренди  громадянам міської ради 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-21 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Рішення приймається 

 

Блок земельних питань вичерпано.  

 

Депутат Підгорний О.М.: Пропоную повернутися до проєктів  

Про затвердження переліку проєктів, які будуть реалізуватися у 2021 році  у 

Маловисківській міській територіальній  громаді, як переможці конкурсу міні - проєктів 

місцевого розвитку «Майбутнє  громади в наших руках»; 

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

Маловисківської міської  територіальної громади на 2021 рік» 

 

Гульдас Ю.Л.: Вношу на голосування про  повернення до розгляду проєктів  

Про затвердження переліку проєктів, які будуть реалізуватися у 2021 році  у 

Маловисківській міській територіальній  громаді, як переможці конкурсу міні - проєктів 

місцевого розвитку «Майбутнє  громади в наших руках»; 

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

Маловисківської міської  територіальної громади на 2021 рік» 

Прошу   проголосувати :                                                                       



ЗА-21 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Рішення приймається. 

 

Гульдас Ю.Л.: Про затвердження переліку проєктів, які будуть реалізуватися у 2021 році  

у Маловисківській міській територіальній  громаді, як переможці конкурсу міні - проєктів 

місцевого розвитку «Майбутнє  громади в наших руках» . Доповідає спеціаліст  відділу  

соціально – економічного  розвитку, інвестицій та проектної діяльності Сойченко Тетяна 

Василівна   

 

(доповідає Сойченко Т.В.) 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-21 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Рішення приймається 

 

Гульдас Ю.Л.: 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. 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-21 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Рішення приймається 

 

Гульдас Ю.Л.: Про депутатський запит  Бровченка О.Д. 

Пропоную Депутатський запит депутата Маловисківської міської ради 8 скликання 

Бровченка Олександра Дмитровича про санітарний стан кладовищ на території 

Маловисківської міської територіальної громади   направити на КП «Мала Виска МКП». 

1Начальнику КП «Мала Виска МКП» Лисенку В.П.. про результати розгляду 

депутатського запиту  проінформувати міську рада на пленарному засіданні чергової  

сесії. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-21 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Рішення приймається 

 

Гульдас Ю.Л.: Про депутатський запит  Кравченко – Бобринець С.Г. 

Пропоную  Депутатський запит депутата Маловисківської міської ради 8 скликання 

Кравченко – Бобринець Світлани Григорівни про передачу майна Великовисківської 

лікарської амбулаторії з балансу КНП «Маловисківський центр надання первинної медико 

– санітарної допомоги» на баланс Мар’янівської  сільської ради Мар’янівської сільської 

територіальної громади направити на розгляд постійної комісії з гуманітарних питань 



Маловисківської міської ради та КНП «Маловисківський центр надання первинної медико 

– санітарної допомоги».  Головному лікарю (директору) КНП «Маловисківський центр 

надання первинної медико – санітарної допомоги» Левченко О.М.  про результати 

розгляду депутатського запиту  проінформувати міську рада на пленарному засіданні 

чергової  сесії. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-21 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Рішення приймається 

 

Гульдас Ю.Л.: Беручи до уваги звернення до міської ради депутата міської ради 8 

скликання  Ніколенка Миколи Васильовича з приводу врегулювання проблемних питань 

оновленого механізму отримання житлових субсидій, з метою забезпечення соціального 

захисту мешканців Маловисківської міської територіальної громади пропоную прийняти 

рішення  «Про звернення депутатів 8 скликання Маловисківської міської ради Кабінету 

Міністрів України стосовно врегулювання проблемних питань оновленого механізму 

отримання житлових субсидій» 

Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-21 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Рішення приймається 

 

Гульдас Ю.Л.: Порядок денний вичерпаний.  

8 сесію міської ради восьмого  скликання оголошую ЗАКРИТОЮ.  

(Звучить Державний Гімн України) 

 

 

Міський голова                                                                                                      Ю.Л.ГУЛЬДАС  

 


