
   
У К Р А Ї Н А 

Маловисківська міська рада 

Маловисківського району Кіровоградської області 

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

 

ПРОТОКОЛ  

ЗАСІДАННЯ 4 СЕСІЇ   

МАЛОВИСКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  

восьмого  скликання 

 

Дата проведення : 28 січня  2021 року 

Початок засідання:10.00.   

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

 

Головуючий на пленарному засіданні  – міський голова Гульдас Юрій Леонідович  

 

Гульдас Ю.Л.: Доброго дня, шановні депутати та усі присутні.  

У залі з 26 депутатів міської ради присутні 24 депутати.  

Які будуть пропозиції  щодо початку  роботи сесії ? 

(вносяться    п р о п о з и ц і ї ) 

Надійшла пропозиція розпочати роботу пленарного засідання  другої  сесії міської ради .  

Прошу проголосувати (поіменне голосування): 

                                                                                                                    ЗА-25 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

 

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

оголошую ВІДКРИТОЮ.  

(Звучить гімн України) 

 
Гульдас Ю.Л.: На пленарному засіданні міської ради присутній голова Новоукраїнської 

районної ради НЕБОГА Олександр Іванович. Перед початком роботи надаю слово 

секретарю Маловисківської територіальної виборчої комісії Шулімі Олександру 

Івановичу. 

 

ШУЛІМА О.І.: Шановний головуючий, шановні депутати, шановні присутні. Повідомляю, 

що згідно Постанови №72 від 26 січня 2021 року  Маловисківської міської територіальної 

виборчої комісії Новоукраїнського району Кіровоградсбкої області   припинила 

достроково повноваження депутата Маловисківської міської ради Шостак Людмила 

Дмитрівна. Визнана депутатом Маловисківської міської ради наступна  за черговістю у 

єдиному виборчому списку від Кіровоградської обласної організації політичної партії 

Всеукраїнське об’єднання «БАТЬКІВЩИНА» КАВУН Ніна Анатоліївна.  

 

Гульдас Ю.Л.: Маловисківська міська рада приймає до відому Постанову №72 від 26 січня 

2021 року та визнає повноваження депутата міської ради Кавун Ніни Анатоліївни.   

Продовжуємо пленарне засідання. На пленарне  засідання четвертої сесії міської ради 

запрошені розробники проектів рішень з числа працівників виконавчого комітету міської 

ради, структурних підрозділів та підпорядкованих комунальних підприємств.  



Отже, на порядок денний четвертої сесії Маловисківської міської вносяться такі питання  

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

Маловисківської міської  територіальної громади на 2021 рік»; 

2. Про затвердження Плану роботи Маловисківської міської ради  на 2021 рік; 

3. Про внесення змін до Статуту комунального некомерційного підприємства 

Маловисківський  центр надання соціальних послуг; 

4. Про затвердження Положення про відділ соціально - економічного розвитку,  

інвестицій  та проектної діяльності виконавчого комітету Маловисківської  міської  

ради; 

5. Про  внесення змін до  Програми  проведення Конкурсу міні-проектів розвитку 

Маловисківської  міської територіальної громади (бюджет участі) «Майбутнє 

громади в наших руках»  на 2020-2022 роки; 

6. Про   проведення   конкурсу   міні-проектів місцевого розвитку Маловисківської 

міської територіальної громади  (бюджет участі) «Майбутнє громади в наших 

руках» у 2021-2022 роках;  

7. Про затвердження проміжного звіту з виконання у 2020 році Плану вдосконалення 

послуги з  водопостачання, затвердженого рішенням  Маловисківської міської ради 

від 27.09.2018 року № 1201; 

8. Про затвердження проміжного звіту з виконання у 2020 році Плану вдосконалення 

послуги утримання та ремонту доріг в межах компетенції  Маловисківської  міської  

територіальної громади Кіровоградської області, затвердженого рішенням  

Маловисківської міської ради від 08.11.2019 року № 1802; 

9. Про участь у конкурсному відборі ДФРР проекту  « Наш виклик – чиста  громада»; 

10.  Про внесення змін до рішення міської ради від 15 грудня 2020 року № 46 «Про 

затвердження Положення, структури та загальної чисельності відділу освіти, 

молоді та спорту виконавчого комітету Маловисківської міської ради 

Кіровоградської області»; 

11. Про внесення змін до рішення міської ради від 15 грудня 2020 року №46 «Про 

затвердження Положення, структури та загальної чисельності відділу освіти, 

молоді та спорту виконавчого комітету  Маловисківської міської ради 

Кіровоградської області»; 

12. Про внесення змін  до структури та загальної чисельності працівників  відділу 

культури та туризму Маловисківської міської ради та  затвердження Положення 

про створення централізованої бухгалтерії  відділу культури та туризму  

Маловисківської міської ради; 

13. Про внесення змін до комплексної  Програми розвитку  культури, краєзнавства  та   

туризму    Маловисківської  міської    територіальної   громади   на  період 2021 -  

2023 роки; 

14. Про затвердження передавальних актів закладів культури - Маловисківський 

бібліотечно – інформаційний центр, Музей історії Маловисківщини; 

15. Про затвердження акту приймання - передачі нерухомого майна, розташованого  за 

адресою  м.Мала Виска, вул. Центральна, 80;  

16. Про затвердження акту приймання - передачі нерухомого майна, розташованого за  

адресою  м.Мала Виска Центральна (Жовтнева), 76;  

17. Про затвердження передавального акту щодо передачі майна  та акту приймання-

передачі документації Лозуватської сільської ради; 

18. Про затвердження передавального акту щодо передачі майна та акту приймання-

передачі документації  Мануйлівської сільської ради; 

19. Про затвердження передавальних акту щодо передачі майна  та акту приймання-

передачі документації  Миролюбівської сільської ради; 



20. Про безоплатне прийняття у комунальну власність Маловисківської міської  

територіальної громади об’єкту нерухомості, розташованого за адресою  м. Мала 

Виска,  вул. Центральна (Жовтнева), 49;    

21. Про безоплатне прийняття у комунальну власність Маловисківської міської  

територіальної громади об’єкту нерухомості, розташованого за адресою м. Мала 

Виска,  вул. Кондратюка, 24;   

22. Про безоплатне прийняття у комунальну власність Маловисківської міської  

територіальної громади об’єкту нерухомості за адресою  м. Мала Виска,  вул. 

Шевченка, 58;  

23. Про  затвердження договорів,  додаткових угод укладених   Маловисківським  

міським   головою   від імені  ради  в міжсесійний період за ІІ півріччя 2020 року; 

24. Про продовження строку дії договору (позички) комунального майна № 8 від 

08.07.2020, належного Маловисківській міській    територіальній громаді  в особі 

Маловисківської міської ради; 

25. Про продовження строку дії договору (позички) комунального майна № 237 від 

21.11.2019, належного Маловисківській міській    територіальній громаді  в особі 

Маловисківської міської ради; 

26. Про затвердження Тимчасового положення про надання в оренду нерозподілених 

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

сільськогосподарського виробництва, що входять до складу спадщини, яка може 

бути визнана відумерлою, та передачу в комунальну власність Маловисківської 

міської  територіальної громади відумерлої спадщини; 

27. Про затвердження акту приймання – передачі та  прийняття основних засобів до 

комунальної власності  територіальної громади (спецтехніки); 

28. Земельні питання. 

У кого є пропозиції щодо порядку денного?  

 

Постолюк Л.А.:  Прошу внести до Порядку денного пленарного засідання 4 сесії міської 

ради наступні питання: 

Про надання згоди на передачу приміщення Новоукраїнської районної ради – вул. 

Центральна, 78, м.Мала Виска   

Про надання згоди на передачу автомобіля ВОЛГА – майна  Новоукраїнської районної 

ради   

Про надання згоди на безоплатну передачу комунальної установи «Маловисківський 

районний трудовий архів» із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Новоукраїнського району у комунальну власність міської ради  

Про внесення змін до рішення міської ради від 12 липня 2016 року                                                                         

№ 220 «Про затвердження Положення про виконавчий комітет  Маловисківської   міської 

ради». Розглянути дані питання перед блоком земельних питань. З постійними  комісіями  

дані  питання попередньо розглянуті  та погоджені,  та проект рішення Про визнання 

заміщення депутата Маловисківської міської ради 8 скликання Шостак Л.Д. згідно 

Постанови №72 від 26 січня 2021 року  Маловисківської міської територіальної виборчої 

комісії. 

 

Терновий Д.М.: Прошу внести на розгляд ради  депутатський запит про створення комісії 

для  проведення комплексного обстеження приміщень загальноосвітніх навчальних 

закладів громади спільно з  Маловисківським  районним  управлінням  

Держпродспоживслужби. 

 

Ніколенко О.В.: Прошу також надати відповідь на мій депутатський запит, який був 

озвучений на пленарному засіданні 3 сесії. 

 



Бровченко Л.Д.: Прошу внести на розгляд ради  депутатський запит щодо вирішення 

питання про перспективи установи Маловисківський районний Будинок культури. 

 

Бровченко О.Д.: Прошу внести на розгляд ради  депутатський запит «Про внесення змін 

до постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного 

розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, а саме: включити додатково до 

складу комісії депутатів міської ради Зелюнко О.Ф. та Щербака В.В. » 

 

Ніколенко О.В.: Головуючим порушено Регламент. Юрій Леонідович, на початку 

пленарного засідання надається 20 хвилин для оголошень. 

 

Гульдас Ю.Л.: В зв’язку з тим, що ніхто з депутатів  не виявив ініціативи виступити з 

оголошенням, я, як головуючий,  слова  не надавав. Будуть оголошення – надам в 

обов’язковому порядку. У кого є оголошення. Немає. Пропоную прийняти Порядок 

денний 4 сесії. Прошу проголосувати за такий Порядок денний пленарного засідання  4 -ї  

сесії міської  ради (поіменне голосування).  

 

 

ЗА-25 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                            УТРИМАЛИСЬ-0   

 

Гульдас Ю.Л.:  ПОРЯДОК ДЕННИЙ приймається. 

Шановні колеги! Нам необхідно затвердити РЕГЛАМЕНТ І ПОРЯДОК РОБОТИ 

пленарного засідання  4 -ї   сесії. 

На ваш розгляд пропонується наступний регламент і порядок роботи пленарного 

засідання : 

-для повідомлень та оголошень – до 20 хвилин 

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

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

роботи сесії.  

А також - надати слово для виступу тим громадянам, які подали звернення та зачитати 

звернення, які надійшли в міжсесійний період, адресовані депутатам міської ради.  

Роботу пленарного засідання  4-ї сесії Маловисківської міської ради закінчити сьогодні, 

без перерви.  Інші пропозиції є? Немає. 

Прошу проголосувати за запропонований регламент і порядок роботи пленарного 

засідання сесії.  (поіменне голосування)  

ЗА-25 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                           УТРИМАЛИСЬ-0   

 

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

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

Маловисківської міської  територіальної громади на 2021 рік» 

Доповідає завідувач сектором фінансів Похила Лариса Василівна  

(доповідає Похила Л.В.) 

 

Гульдас Ю.Л.:  Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-25 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                            УТРИМАЛИСЬ-0   

Рішення приймається 



Про затвердження Плану роботи Маловисківської міської ради  на 2021 рік 

Доповідає секретар міської ради Постолюк Леся Анатоліївна  

(доповідає Постолюк Л.А.) 

Гульдас Ю.Л.:  Прошу   проголосувати :   

 

                                                                                                                                                  ЗА-25 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                            УТРИМАЛИСЬ-0   

Рішення приймається 

 

Про внесення змін до Статуту комунального некомерційного підприємства 

Маловисківський  центр надання соціальних послуг 

Доповідає директор комунального підприємства «Центр надання соціальних послуг»  

Хмара Іван Іванович  

(доповідає Хмара І.І.) 

 

Гульдас Ю.Л.:  Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-25 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                             УТРИМАЛИСЬ-0   

Рішення приймається 

 

Про затвердження Положення про відділ соціально - економічного розвитку, інвестицій та 

проектної діяльності виконавчого комітету Маловисківської  міської  ради 

Доповідає завідувач сектором соціально – економічного  розвитку, інвестицій та 

проектної діяльності Федоренко Галина Вікторівна,  

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-25 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                            УТРИМАЛИСЬ-0   

Рішення приймається 

 

Про  внесення змін до  Програми  проведення Конкурсу міні-проектів розвитку 

Маловисківської  міської територіальної громади (бюджет участі) «Майбутнє громади в 

наших руках»  на 2020-2022 роки 

Доповідає завідувач сектором соціально – економічного  розвитку, інвестицій та 

проектної діяльності Федоренко Галина Вікторівна  

 

Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-25 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                            УТРИМАЛИСЬ-0   

Рішення приймається 

 

Про проведення конкурсу міні-проектів місцевого розвитку Маловисківської міської 

територіальної громади  (бюджет участі) «Майбутнє громади в наших руках» у 2021-2022 

роках  

Доповідає завідувач сектором соціально – економічного  розвитку, інвестицій та 

проектної діяльності Федоренко Галина Вікторівна  

 

Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-25 



                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                            УТРИМАЛИСЬ-0   

Рішення приймається 

 

Про затвердження проміжного звіту з виконання у 2020 році Плану вдосконалення 

послуги з водопостачання, затвердженого рішенням  Маловисківської міської ради від 

27.09.2018 року № 1201 

Доповідає завідувач сектором соціально – економічного  розвитку, інвестицій та 

проектної діяльності Федоренко Галина Вікторівна  

Співдоповідь – начальник комунального підприємства «Мала Виска ВОДОКАНАЛ» 

Авркунов Володимир Анатолійович 

(доповідає Федоренко Г.В. та Аврунов В.А.) 

 

Депутат Бровченко О.Д.: Питання до начальника КП Аврунова В.А. – чому у програмі не 

передбачена чистка свердловин? І попередньо обговорювалося питання – виділення 

коштів для придбання пристрою  КРОТ для блокування каналізаційних стоків тим 

абонентам, які не мають заборгованість за водопостачання та водовідведення. 

 

Гульдас Ю.Л.: Пропоную вивчити питання про те, чи не буде більш економічно доцільним 

орендувати такий пристрій.  

 

Ніколенко М.В.: Недопуск контролерів до перевірки лічильника за воду – порушення. 

 

Щербак В.В.: КП «Мала Виска ВОДОКАНАЛ» також міг би надавати комунальним 

підприємствам інших громад в оренду.  

 

Підгоний О.М.: Питання до комунального підприємства по  якості води. Якість води в 

мікрорайоні ВИСЬ неналежна. Чи планується заміна  магістральних труб всередині 

будівлі?  

Ніколенко О.В.: Процеси окислення труб спричиняють забруднення води. Треба 

проводити чистку свердловин.  

Зелюнко О.В.: З приводу роботи контролерів комунального підприємства КП Мала Виска 

ВОДОКАНАЛ. Вони працюють. Постійно йдуть перевірки споживачів. Але вони 

потребують допомоги з боку мешканців.  

Гульдас Ю.Л.: Згоден, що придбання пристрою КРОТА потрібне. Але спершу спробувати 

треба, поспостерігати, як він працює, і у разі його технологічної відповідності – придбати. 

Обговорення закінчено.  

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-25 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                            УТРИМАЛИСЬ-0   

Рішення приймається 

 

Про затвердження проміжного звіту з виконання у 2020 році Плану вдосконалення 

послуги утримання та ремонту доріг в межах компетенції  Маловисківської міської 

територіальної громади Кіровоградської області, затвердженого рішенням  

Маловисківської міської ради від 08.11.2019 року № 1802 

Доповідає завідувач сектором соціально – економічного  розвитку, інвестицій та 

проектної діяльності Федоренко Галина Вікторівна  

(доповідає Федоренко Г.В.) 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :  



ЗА-25 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                             УТРИМАЛИСЬ-0   

Рішення приймається 

 

Про участь у конкурсному відборі ДФРР проекту  « Наш виклик – чиста  громада» 

Доповідає завідувач сектором соціально – економічного  розвитку, інвестицій та 

проектної діяльності Федоренко Галина Вікторівна  

(доповідає Федоренко Г.В.) 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-25 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                            УТРИМАЛИСЬ-0   

Рішення приймається 

 

Про внесення змін до рішення міської ради від 15 грудня 2020 року № 46 «Про 

затвердження Положення, структури та загальної чисельності відділу освіти, молоді та 

спорту виконавчого комітету Маловисківської міської ради Кіровоградської області» 

Доповідає юрисконсульт відділу освіти, молоді та спорту міської ради Путнік Ігор 

Вікторович  

(доповідає Путнік І.В.) 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-25 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                            УТРИМАЛИСЬ-0   

Рішення приймається 

Про внесення змін  до структури та загальної чисельності працівників  відділу культури та 

туризму Маловисківської міської ради та  затвердження Положення про створення 

централізованої бухгалтерії  відділу культури та туризму  Маловисківської міської ради 

Доповідає начальник відділу культури та туризму міської ради Рижикова Юлія 

Олександрівна   

(доповідає Рижикова Ю.О.) 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-25 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                            УТРИМАЛИСЬ-0   

Рішення приймається 

 

Про внесення змін до комплексної Програми розвитку культури, краєзнавства та туризму 

Маловисківської  міської територіальної   громади на період 2021 -  2023 роки 

Доповідає начальник відділу культури та туризму міської ради Рижикова Юлія 

Олександрівна   

(доповідає Рижикова Ю.О.) 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-25 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                            УТРИМАЛИСЬ-0   

Рішення приймається 



 

Про затвердження передавальних актів закладів культури - Маловисківський бібліотечно 

– інформаційний центр, Музей історії Маловисківщини 

Доповідає спеціаліст юридичного відділу міської ради Анусевич Ярослав Вікторович  

(доповідає Анусевич Я.В.) 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-25 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                             УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження акту приймання - передачі нерухомого майна, розташованого  за 

адресою  м.Мала Виска, вул. Центральна, 80,  

Доповідає спеціаліст юридичного відділу міської ради Анусевич Ярослав Вікторович  

(доповідає Анусевич Я.В.) 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-25 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                            УТРИМАЛИСЬ-0   

Рішення приймається 

 

Про затвердження акту приймання - передачі нерухомого майна, розташованого за  

адресою  м.Мала Виска Центральна (Жовтнева), 76  

Про затвердження передавального акту щодо передачі майна  та акту приймання-передачі 

документації Лозуватської сільської ради 

Доповідає спеціаліст юридичного відділу міської ради Анусевич Ярослав Вікторович  

(доповідає Анусевич Я.В.) 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-25 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                            УТРИМАЛИСЬ-0   

Рішення приймається 

 

Про затвердження передавального акту щодо передачі майна та акту приймання-передачі 

документації  Мануйлівської сільської ради 

Доповідає спеціаліст юридичного відділу міської ради Анусевич Ярослав Вікторович  

(доповідає Анусевич Я.В.) 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-25 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                            УТРИМАЛИСЬ-0   

Рішення приймається 

 

Про затвердження передавальних акту щодо передачі майна  та акту приймання-передачі 

документації  Миролюбівської сільської ради 

Доповідає спеціаліст юридичного відділу міської ради Анусевич Ярослав Вікторович  

(доповідає Анусевич Я.В.) 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       



                                                                                                                       ЗА-25 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                            УТРИМАЛИСЬ-0   

Рішення приймається 

 

Про безоплатне прийняття у комунальну власність Маловисківської міської  

територіальної громади об’єкту нерухомості, розташованого за адресою  м. Мала Виска,  

вул. Центральна (Жовтнева), 49    

Доповідає спеціаліст юридичного відділу міської ради Анусевич Ярослав Вікторович  

(доповідає Анусевич Я.В.) 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-25 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                            УТРИМАЛИСЬ-0   

 

Рішення приймається 

 

Про безоплатне прийняття у комунальну власність Маловисківської міської  

територіальної громади об’єкту нерухомості, розташованого за адресою м. Мала Виска,  

вул. Кондратюка, 24,   

Доповідає спеціаліст юридичного відділу міської ради Анусевич Ярослав Вікторович  

(доповідає Анусевич Я.В.) 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-25 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                             УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про безоплатне прийняття у комунальну власність Маловисківської міської  

територіальної громади об’єкту нерухомості за адресою  м. Мала Виска,  вул. Шевченка, 

58,  

Доповідає спеціаліст юридичного відділу міської ради Анусевич Ярослав Вікторович  

(доповідає Анусевич Я.В.) 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-25 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                             УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про  затвердження договорів,  додаткових угод укладених   Маловисківським  міським   

головою   від імені  ради  в міжсесійний період за ІІ півріччя 2020 року 

Доповідає спеціаліст юридичного відділу міської ради Анусевич Ярослав Вікторович  

(доповідає Анусевич Я.В.) 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-25 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                             УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 



Про продовження строку дії договору (позички) комунального майна № 8 від 08.07.2020, 

належного  Маловисківській міській    територіальній громаді  в особі Маловисківської 

міської ради 

Доповідає спеціаліст юридичного відділу міської ради Анусевич Ярослав Вікторович  

(доповідає Анусевич Я.В.) 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-25 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                             УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

 

Про продовження строку дії договору (позички) комунального майна №237 від 21.11.2019, 

належного  Маловисківській міській    територіальній громаді  в особі Маловисківської 

міської ради 

Доповідає спеціаліст юридичного відділу міської ради Анусевич Ярослав Вікторович  

(доповідає Анусевич Я.В.) 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-25 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                             УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження Тимчасового положення про надання в оренду нерозподілених 

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

сільськогосподарського виробництва, що входять до складу спадщини, яка може бути 

визнана відумерлою, та передачу в комунальну власність Маловисківської міської  

територіальної громади відумерлої спадщини 

Доповідає спеціаліст юридичного відділу міської ради Анусевич Ярослав Вікторович  

(доповідає Анусевич Я.В.) 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-25 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                             УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження акту приймання – передачі та  прийняття основних засобів до 

комунальної власності  територіальної громади (спецтехніки) 

Доповідає секретар міської ради Постолюк Леся Анатоліївна  

(доповідає Постолюк Л.А.) 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-25 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                             УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про надання попередньої  згоди на передачу приміщення Новоукраїнської районної ради 

– вул.Центральна, 78, м.Мала Виска   



Доповідає секретар міської ради Постолюк Леся Анатоліївна  

(доповідає Постолюк Л.А.) 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-25 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                             УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про надання згоди на передачу автомобіля ВОЛГА, Новоукраїнської районної ради   

Доповідає секретар міської ради Постолюк Леся Анатоліївна  

(доповідає Постолюк Л.А.) 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-25 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                             УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про надання згоди на безоплатну передачу комунальної установи «Маловисківський 

районний трудовий архів» із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Новоукраїнського району у комунальну власність міської ради  

Доповідає секретар міської ради Постолюк Леся Анатоліївна  

(доповідає Постолюк Л.А.) 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-25 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                             УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про внесення змін до рішення міської ради від 12 липня 2016 року                                                                         

№ 220 «Про затвердження Положення про виконавчий комітет  Маловисківської   міської 

ради»   

Доповідає начальник відділу архітектури, будівництва та житлово – комунального 

господарства Білоног Володимир Геннадійович  

(доповідає Білоног В.Г.) 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-25 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                             УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

(До пленарного засідання приєдналася депутат міської ради Беспалова Н.О.) 

 

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

відділу Цибульський Ігор Анатолійович. 

 

Про внесення змін до рішення двадцять першої сесії сьомого скликання Мануйловської 

сільської ради № 626 від 19 червня 2020 року «Про затвердження технічної документації з 

нормативної грошової оцінки земельних ділянок села Мануйлівка Мануйлівської сільської 

ради Маловисківського району Кіровоградської області» 



 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-26 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                             УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про внесення змін до рішення двадцять першої сесії сьомого скликання Мануйловської 

сільської ради № 627 від 19 червня 2020 року «Про затвердження технічної документації з 

нормативної грошової оцінки земельних ділянок села Лутківка Мануйлівської сільської 

ради Маловисківського району Кіровоградської області» 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-26 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                             УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

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

виставлятимуть на земельні торги окремим лотом 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-26 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                             УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок невитребуваних земельних часток (паїв) в натурі (на 

місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за адресою: 

Кіровоградська область, Маловисківський район, Маловисківська міська рада 

 

Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-26 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                             УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про   продовження терміну дії договору особистого строкового сервітуту для розміщення 

малої архітектурної форми (павільйону) в м. Мала Виска    вул. Центральна, 97-А  філії 

ТОВ НДКП «Пектораль» 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-26 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                             УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

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

(фермерському) господарству «Ігнатенко Федір Андрійович»  

 



Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-26 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                             УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про вилучення земельних ділянок  

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-26 

                                                                                                      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-25 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                             УТРИМАЛИСЬ-0 

                                                                          Не голосував -1 (Терновий Д.М.) 

Рішення приймається 

 

Про надання у власність земельної ділянки  гр. Кладченко Вікторії Ігорівні за адресою: 

вул. Чехова, буд. 5, м. Мала Виска Маловисківського району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-26 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                             УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про надання у власність земельної ділянки  гр. Маркіну Вадиму Олеговичу за адресою: 

вул. Паліївська, буд. 12, м. Мала Виска Маловисківського району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-26 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                             УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про надання у власність земельної ділянки  гр. Іванову Борису Миколайовичу за адресою: 

вул. Велігіна, буд. 115, м. Мала Виска Маловисківського району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-26 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                             УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 



Про надання у власність земельної ділянки гр. Пісній Олесі Володимирівні за адресою: 

вул. Професійна, буд. 22  м. Мала Виска Маловисківського району Кіровоградської 

області 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-26 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                             УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Олександровичу за адресою: вул. Г. Перебийноса, 11 м. Мала Виска, Маловисківського 

району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-26 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                             УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Рішення приймається 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Івановичу за адресою: вул. Гоголя, 9 м. Мала Виска, Маловисківського району 

Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-26 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                             УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Володимирівні за адресою: вул. Калинова, 84 м. Мала Виска, Маловисківського району 

Кіровоградської області  

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-26 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                             УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Михайлівні за адресою: вул. Шевченка, 14 м. Мала Виска, Маловисківського району 

Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-26 



                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                             УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Петровичу за адресою: вул. Велігіна, 27-а м. Мала Виска, Маловисківського району 

Кіровоградської області   

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-26 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                             УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Петровичу за адресою: вул. Чехова, 19 м. Мала Виска, Маловисківського району 

Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-26 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                             УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Кавун Анні Валеріївні за 

адресою: вул. Степова, 3 с.Лозуватка, Маловисківського району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-26 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                             УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Костянтинівні за адресою: вул. Першотравнева, 11 с. Олександрівка, Маловисківського 

району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-26 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                             УТРИМАЛИСЬ-0 

- 

Рішення приймається 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Володимиру Петровичу за адресою: вул. Велігіна, 45 м. Мала Виска, Маловисківського 

району Кіровоградської області 



 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-26 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                             УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Балан Ганні Михайлівні 

за адресою: вул. П. Сагайдачного, 1 м. Мала Виска, Маловисківського району 

Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :  

ЗА-26 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                             УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Івановичу за адресою: вул. Миру, 21 с. Лозуватка, Маловисківського району 

Кіровоградської області 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-26 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                             УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Михайлівні за адресою: вул. Шевченка, 16 м. Мала Виска, Маловисківського району 

Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-26 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                             УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Володимирівні за адресою: вул. В. Винниченка, 26 м. Мала Виска, Маловисківського 

району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :  

                                                                                                                  ЗА-26 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                             УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Майдебурі Сергію Володимировичу для ведення особистого селянського господарства 



на території Маловисківської міської ради Маловисківського району Кіровоградської 

області (за межами населеного пункту)  

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :  

ЗА-26 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                             УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  

гр. Шаповаловій Оксані Іванівні за адресою: вул. Кудрівська, 1  м. Мала Виска 

Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-26 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                             УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Бєлову Сергію Вадимовичу для ведення особистого селянського господарства на 

території Маловисківської міської ради Маловисківського району Кіровоградської області 

(за межами населеного пункту)  

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-26 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                             УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Кириловій Анні Олександрівні для ведення особистого селянського господарства на 

території Маловисківської міської ради Маловисківського району Кіровоградської області 

(за межами населеного пункту)  

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                      ЗА-26 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                             УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Соломасі Леоніду Юхимовичу для ведення особистого селянського господарства на 

території Маловисківської міської ради Кіровоградської області Маловисківського району 

с. Первомайське пров. Шевченка,11 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-26 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                             УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 



Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Клименко Альоні Миколаївні для ведення особистого селянського господарства на 

території Маловисківської міської ради Маловисківського району Кіровоградської області 

(за межами населеного пункту)  

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-26 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                             УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Петущенку Євгенію Олександровичу для ведення особистого селянського 

господарства на території Маловисківської міської ради Маловисківського району 

Кіровоградської області (за межами населеного пункту)  

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-26 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                             УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність  

гр. Дорохтею Леоніду Володимировичу за адресою: вул. Матусівська, 40 м. Мала Виска 

Маловисківського району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-26 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                             УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність  

гр. Салогубу Анатолію Леонідовичу за адресою: вул. Калинова, 63 м. Мала Виска 

Маловисківського району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-26 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                             УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність  

гр. Нетребі Олені Сергіївні за адресою: вул. Матусівська, 44 м. Мала Виска 

Маловисківського району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-26 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                             УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 



Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність 

гр. Терещенку Віктору Івановичу за адресою: вул. Набережна, 92  с. Миролюбівка 

Маловисківського району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-26 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                             УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність 

гр. Терещенку Сергію Вікторовичу за адресою: вул. Набережна, 102 с. Миролюбівка 

Маловисківського району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-26 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                             УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність  

гр. Мацієвичу Володимиру Олександровичу  за адресою: вул. Берегова, 18 с. Мануйлівка 

Маловисківського району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-26 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                             УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність  

гр. Ткачу Ігору Віталійовичу  за адресою: вул. Верхня, 4 с. Новомиколаївка 

Маловисківського району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-26 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                             УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Кавун Анні Валеріївні для ведення особистого селянського господарства в межах с. 

Лозуватка по вул. Степовій,3 на території Маловисківської міської ради Маловисківського 

району Кіровоградської області  

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-26 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                             УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 



Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Роєнко Валентині Костянтинівні для ведення особистого селянського господарства в 

межах с. Олександрівка по вул. Першотравнева, 11 на території Маловисківської міської 

ради Маловисківського району Кіровоградської області  

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-26 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                             УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність  

гр. Кленову Василю Володимировичу  за адресою: вул. Польова, 12 с. Мануйлівка 

Маловисківського району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-26 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                             УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  

гр. Орел Дарії Юріївні за адресою: вул. Водолазко, 41 с. Мануйлівка Маловисківського 

району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-26 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                             УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність  

гр. Нетребі Анатолію Володимировичу за адресою: вул. Горбенка, 137 с. Миролюбівка 

Маловисківського району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-26 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                             УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність  

гр. Нетребі Валентині Михайлівні за адресою: вул. Горбенка, 139 с. Миролюбівка 

Маловисківського району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-26 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                             УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 



Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність  

гр. Білоус Юлії Михайлівні  за адресою: вул. Степова, 15 с. Лутківка Маловисківського 

району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-26 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                            УТРИМАЛИСЬ-0   

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність  

гр. Єременко Ользі Михайлівні  за адресою: вул. Степова, 19 с. Лутківка 

Маловисківського району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-26 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                             УТРИМАЛИСЬ-0   

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність  

гр. Сільману Володимиру Васильовичу  за адресою: вул. Кузнецова, 13 с. Димине 

Маловисківського району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-26 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                            УТРИМАЛИСЬ-0   

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність  

гр. Скляренку Сергію Миколайовичу за адресою: вул. Князька, 39 м. Мала Виска 

Маловисківського району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-26 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                            УТРИМАЛИСЬ-0   

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Дудукіну  Олександру Олександровичу для ведення особистого селянського 

господарства в межах с. Миролюбівки на території Маловисківської міської ради 

Маловисківського району Кіровоградської області  

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-26 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                            УТРИМАЛИСЬ-0   

Рішення приймається 

 



Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  

гр. Кудрі Ірині Павлівні за адресою: вул. Набережна, 35 с. Краснопілка Маловисківського 

району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-26 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                            УТРИМАЛИСЬ-0   

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  

гр. Касяну Олександру Олександровичу за адресою: вул. Пушкіна, 2 с. Лутківка 

Маловисківського району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-26 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                            УТРИМАЛИСЬ-0   

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  

гр. Лавриченко Галині Володимирівні за адресою: вул. Транспортна, 3 м. Мала Виска 

Маловисківського району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-26 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                            УТРИМАЛИСЬ-0   

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  

гр. Васіч Тетяні Петрівні для індивідуального садівництва  за адресою: вул. Шевченка, 9-а 

с. Лутківка Маловисківського району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-26 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                            УТРИМАЛИСЬ-0   

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність  

гр. Саленку Дмитру Олександровичу за адресою: вул. Пушкіна, 8 с. Лутківка 

Маловисківського району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-26 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                            УТРИМАЛИСЬ-0   

Рішення приймається 

 



Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність  

гр.  Гутко Натадії Сергіївні за адресою: вул. Горького, 20 с. Лутківка Маловисківського 

району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-26 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                            УТРИМАЛИСЬ-0   

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність  

гр.  Іванченку Євгенію Олександровичу за адресою: вул. Горького, 16 с. Лутківка 

Маловисківського району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-26 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                            УТРИМАЛИСЬ-0   

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  

гр.  Мануйловичу Максиму Олександровичу за адресою: вул. Лісова, 10 с. Лутківка 

Маловисківського району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-26 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                            УТРИМАЛИСЬ-0   

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність  

гр.  Лисун Галині Василівні за адресою: вул. Миру, 111 с. Лозуватка Маловисківського 

району Кіровоградської області 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-26 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                            УТРИМАЛИСЬ-0   

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність  

гр. Коваленку Надії Василівні за адресою: вул. Переселянська, 16 с. Первомайське 

Маловисківського району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-26 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                            УТРИМАЛИСЬ-0   

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність  

гр. Косячук Інні Іванівні  за адресою: вул. Проліскова, 23 м.Мала Виска Маловисківського 

району Кіровоградської області 



 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати : 

                                                                                                                                                  ЗА-26 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                            УТРИМАЛИСЬ-0   

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність  

гр. Кудрі Ірині Василівні  за адресою: вул. Садова, 106 с. Мануйлівка Маловисківського 

району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-26 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                            УТРИМАЛИСЬ-0   

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  

гр. Горбань Валерію Вікторовичу за адресою: вул. Івана Богуна, 7 м. Мала Виска 

Маловисківського району Кіровоградської області 

 

 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-26 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                            УТРИМАЛИСЬ-0   

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність  

гр. Білоусу Миколі Васильовичу за адресою: вул. Степова, 12 с. Паліївка 

Маловисківського району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-26 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                            УТРИМАЛИСЬ-0   

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність  

гр. Лахтаю Миколі Миколайовичу за адресою: пров. Петрича, 2 с. Паліївка 

Маловисківського району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-26 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                            УТРИМАЛИСЬ-0   

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність  

гр. Соломахі Марії Василівні за адресою: пров. Шевченка, 16 с. Первомайське 

Маловисківського району Кіровоградської області 



 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-26 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                            УТРИМАЛИСЬ-0   

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність  

гр. Соломахі Ігорю Леонідовичу за адресою: пров. Шевченка, 14 с. Первомайське 

Маловисківського району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-26 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                            УТРИМАЛИСЬ-0   

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність  

гр. Соломахі Олені Олегівні за адресою: пров. Шевченка, 12 с. Первомайське 

Маловисківського району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-26 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                            УТРИМАЛИСЬ-0   

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність  

гр. Кубенку Миколі Володимировичу за адресою: вул. Польова, 10 с. Мануйлівка 

Маловисківського району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати : 

                                                                                                                                                  ЗА-26 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                            УТРИМАЛИСЬ-0   

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  

гр. Кубенко Ніні Кирилівні за адресою: вул. Польова, 6 с. Мануйлівка Маловисківського 

району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-26 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                            УТРИМАЛИСЬ-0   

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність  

гр. Клімченко Світлані Леонідівні за адресою: вул. Водолазко, 4 с. Мануйлівка 

Маловисківського району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       



ЗА-26 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                            УТРИМАЛИСЬ-0   

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність  

гр. Рабенко Ладі Леонідівні за адресою: вул. Переселянська, 18 с. Первомайське 

Маловисківського району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-26 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                            УТРИМАЛИСЬ-0   

 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність  

гр. Ткаченку Олегу Вікторовичу  за адресою: вул. Квіткова, 42 м. Мала Виска 

Маловисківського району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-26 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                            УТРИМАЛИСЬ-0   

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність  

гр. Фокші Тетяні Василівні  за адресою: вул. Степова, 31 с. Паліївка Маловисківського 

району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-26 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                             УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність  

гр. Ісаєнку Євгенію Вікторовичу за адресою: вул. Верхня, 1 с. Новомиколаївка 

Маловисківського району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-26 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                             УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  

гр. Скліфус Ользі Петрівні за адресою: вул. Нижня, 3 с. Новомиколаївка 

Маловисківського району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-26 



                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                             УТРИМАЛИСЬ-0 

 Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність  

гр. Паляниці Олександру Анатолійовичу  за адресою: вул. Залізнична, 89 м. Мала Виска 

Маловисківського району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-26 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                             УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність  

гр. Антонюку Олексію Олександровичу за адресою: вул. Петрича, 39 с. Паліївка 

Маловисківського району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-26 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                             УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність  

гр. Антонюк Тетяні Іванівні за адресою: вул. Петрича, 53 с. Паліївка Маловисківського 

району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-26 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                             УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність  

гр. Антонюку Ігорю Олексійовичу за адресою: вул. Петрича, 35 с. Паліївка 

Маловисківського району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-26 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                             УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність  

гр. Гевандян Оксані Володимирівні за адресою: вул. О. Ковтуна, 121 м. Мала Виска 

Маловисківського району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-26 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                             УТРИМАЛИСЬ-0 



Рішення приймається 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у спільну часткову власність 

гр. Кондратенку Петру Григоровичу та гр. Путніку Ігорю Вікторовичу Путнік Інні 

Вікторівні за адресою: Кіровоградська область Маловисківський район, м. Мала Виска 

вул. І. Сухомлина, 7 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-26 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                             УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  

гр. Кравченко Марії Павлівні  за адресою: вул. Першотравнева, 2 с. Олександрівка 

Маловисківського району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-26 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                             УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність  

гр. Казмірчук Ользі Георгіївні за адресою: вул. Південна, 41 с. Миролюбівка 

Маловисківського району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-26 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                             УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  

гр. Ткаченку Віктору Анатолійовичу за адресою: вул. Молодіжна, 1 с. Миролюбівка 

Маловисківського району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-25 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                            УТРИМАЛИСЬ-0   

                                                                        Не голосував -1 (Ткаченко В.А.) 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність  

гр. Жельману  Василю Андрійовичу за адресою: вул. Південна, 32 с. Миролюбівка 

Маловисківського району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-26 



                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                            УТРИМАЛИСЬ-0   

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність  

гр. Руссу Февронії Іванівні за адресою: вул. Південна, 28 с. Миролюбівка 

Маловисківського району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-26 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                            УТРИМАЛИСЬ-0   

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  

гр. Делюрман Марії Миколаївні за адресою: вул. Польова, 15  с. Мануйлівка 

Маловисківського району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-26 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                            УТРИМАЛИСЬ-0   

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  

гр. Стефанову Юрію Анатолійовичу за адресою: вул. Покрови, 61  с. Паліївка 

Маловисківського району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати : 

                                                                                                                                                  ЗА-26 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                            УТРИМАЛИСЬ-0   

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр.  Тупаленко Олесі Володимирівні для ведення особистого селянського господарства на 

території Маловисківської міської ради Маловисківського району Кіровоградської області  

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-26 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                             УТРИМАЛИСЬ-0   

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Кравченку Віталію Вікторовичу для ведення особистого селянського господарства на 

території Маловисківської міської ради Маловисківського району Кіровоградської області  

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-26 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                            УТРИМАЛИСЬ-0   



Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр.  Котизі Наталії Іванівні для ведення особистого селянського господарства на території 

Маловисківської міської ради Маловисківського району Кіровоградської області  

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-26 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                            УТРИМАЛИСЬ-0   

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Горбатюку Андрію Федоровичу для ведення особистого селянського господарства на 

території Маловисківської міської ради Маловисківського району Кіровоградської області  

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-26 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                            УТРИМАЛИСЬ-0   

Рішення приймається 

 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення індивідуального садівництва у власність громадянам міської ради (за 

межами населеного пункту) 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-26 

                                                                                                      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-26 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                            УТРИМАЛИСЬ-0   

Рішення приймається 

 

Про відмову в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-26 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                            УТРИМАЛИСЬ-0   

 

Рішення приймається 

 



Про припинення договору оренди землі б/н від 28 грудня 2010 року на земельну ділянку з 

кадастровим номером 3523110100:50:075:0002 шляхом його розірвання   

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-26 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                            УТРИМАЛИСЬ-0   

Рішення приймається 

 

Про відмову у поновленні договору оренди землі, укладеного Маловисківською районною 

державною адміністрацією та громадянином Мельником Михайлом Андрійовичем 

 

Ніколенко М.В.: Проект рішення не підтримала профільна комісія із земельних питань. 

Заявник не подав заяву на продовження терміну оренди землі – це не так. Заявник 

Мельник М.А. подав заяву раніше визначеного терміну. Також до відому депутатів та 

головуючого – на даний час розглядається позов у суді щодо даної земельної ділянки, 

тому є ухвала Маловисківського районного суду про те, що міській раді забороняється 

вчиняти  будь – які дії щодо даної земельної ділянки. Даний проект рішення ми не можемо 

сьогодні розглядати на пленарному засіданні міської ради. 

 

Гульдас Ю.Л.: Щодо обтяження даної земельної ділянки за постановою суду мені не 

відомо, інформація не надходила. Нагадую, що у попередній каденції депутатський 

корпус міської ради прийняв рішення про те, що землі комунальної власності, щодо яких 

закінчується термін оренди землі, будуть повернуті у розпорядження міської ради, як 

представнику власника, орендні умови з попередніми орендарями міською радою будуть 

припинені. Право оренди земельних ділянок буде виставлено на продаж на аукціоні. Мова 

йде про кошти, які надходять до міського бюджету. Наповнення бюджету – одне з 

головних завдань місцевої влади і депутатського корпусу.  

 

Чуйко В.І.: Якщо справа розглядається у суді, то вже є питання. Значить на дану земельну 

ділянку судом накладено обмеження. 

 

Ніколенко М.В.: Рішення попередньої ради є. Але в даному випадку – це землі під 

городництво, де визначено максимальну ставку 12%. 

 

Гульдас Ю.Л.: Дана земельна ділянка використовувалася не під городництво. І цьому є 

докази – акт обстеження комісії  про використання земельної ділянки. Там вирощувалися 

технічні культури. 

 

Ніколенко М.В.: На землях городництва немає заборони вирощувати технічні культури. 

 

Цибульський І.А.: Міська рада пропонувала Мельнику М.А. укласти додаткову угоду під 

10%. Він відмовився.  

 

Кудоя Д.В.: Шановний Юрій Леонідович, я підписав з міською радою додаткову угоду, в 

якій було визначено орендну плату 12%. Але міська рада відмовила мені продовжити 

термін оренди. 

 

Гульдас Ю.Л.: Міська рада 7 скликання прийняла рішення про те, що усі земельні ділянки, 

по закінченню терміни оренди, будуть повернуті у розпорядження міської ради. 

 

Кудоя Д.В.: Має бути діалог. Я не проти сплачувати 12% орендної плати за землю.  



Кузьмич В.П.: Як депутат міської ради, я проти продовження договорів оренди, які 

закінчуються, на земельні ділянки, які відносяться до власності територіальної громади. 

Чого в одних руках зосереджуються  значні земельні ділянки. Інші ж мешканці не можуть 

отримати 2 га для ведення ОСГ? 

 

Гульдас Ю.Л.: Колеги, давайте будемо послідовними. Міська рада прийняла рішення, що 

по закінченню договору оренди земельні ділянки, які перебувають у власності 

територіальної громади, будуть виставлені  на аукціон для продажу права оренди. Це 

дасть змогу заключати міській раді договори оренди з орендарями на справедливих 

умовах. Ставка орендної плати  впливає на наповнення місцевого бюджету. В наших 

умовах, коли на території громади  відсутні промислові підприємства, скорочується 

кількість бюджетних установ, плата за землю є найбільш прогнозованим джерелом 

наповнення місцевого бюджету. Тому закликаю керуватися не приватними інтересами, а 

інтересами наших мешканців.   

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-12 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                           УТРИМАЛИСЬ-13  

Рішення не приймається 

 

Про затвердження переліку земельних ділянок призначених для продажу права оренди на 

земельних торгах у формі аукціону окремими лотами, надання дозволів на розробку 

проектів землеустрою та агрохімічних паспортів земельних ділянок 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-12 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                           УТРИМАЛИСЬ-13  

Рішення не приймається. Блок земельних питань вичерпано. 

 

Гульдас Ю.Л.: Про визнання заміщення депутата Маловисківської міської ради 8 

скликання Шостак Л.Д. згідно Постанови №72 від 26 січня 2021 року  Маловисківської 

міської територіальної виборчої комісії. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-26 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                            УТРИМАЛИСЬ-0   

Рішення приймається 

 

Гульдас Ю.Л.: Порядок денний вичерпаний.  Переходимо до РІЗНОГО 

  

ЗВЕРНЕННЯ Кіровоградського РВ АМУ про підтримку ініціативи медиків 

Кіровоградської дитячої обласної лікарні. Пропоную підтримати. Ставлю питання про 

підтримку ініціативи на голосування.  

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-26 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                            УТРИМАЛИСЬ-0   

Рішення приймається 

 

ЗВЕРНЕННЯ ВІД БАТЬКІВ ТА ПЕДАГГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ 

МАЛОВИСКІВСЬКОЇ ЗШ №4 про виділення коштів на ремонт даху  



Направляємо на розгляд постійної профільної комісії  

ПРО ЗВЕРНЕННЯ МЕШКАНЦІВ  м.МАЛА ВИСКА  - педагогічний колектив 

комунальної установи «МАЛОВИСКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ БУДИНОК КУЛЬТУРИ» 

Направляємо на розгляд постійної профільної комісії  

 

КЛОПОТАННЯ БАТЬКІВ МАНУЙЛІВСЬКОГО НВК про роботу гуртків  

Направляємо на розгляд постійної профільної комісії  

 

ЗВЕРНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ РАЙОННОГО БУДИНКУ КУЛЬТУРИ  

Направляємо на розгляд постійної профільної комісії  

Гульдас Ю.Л.: 4  сесію міської ради восьмого  скликання оголошую ЗАКРИТОЮ.  

 

(Звучить Державний Гімн України) 

 

 

 

Міський голова                                                                                                      Ю. ГУЛЬДАС  

 


