
    
У К Р А Ї Н А 

Маловисківська міська рада 

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

ПРОТОКОЛ  

ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ 

18 чергової  СЕСІЇ МІСЬКОЇ РАДИ 8  СКЛИКАННЯ 

 

Дата проведення : 24 лютого 2022 року 

Початок засідання: 10.00.   

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

Головуючий – міський голова Гульдас Юрій Леонідович 

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

міської ради присутні 20 депутатів. Які будуть пропозиції  щодо початку  роботи сесії ? 

Немає. Вісімнадцяту сесію Маловисківської міської ради восьмого скликання 

оголошую ВІДКРИТОЮ.  

(Звучить гімн України) 

 

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

розробники проектів рішень з числа працівників виконавчого комітету міської ради, 

структурних підрозділів та підпорядкованих комунальних підприємств, 

територіальних відомств. 

 

Отже, на порядок денний вісімнадцятої сесії Маловисківської міської вносяться такі 

питання:  

1. Про внесення змін до рішення  від 22 грудня 2021 року № 1167 «Про бюджет 

Маловисківської міської територіальної громади на 2022 рік» 

2. Про внесення змін до  переліку платних послуг, що надаються  населенню  КНП 

«Маловисківська лікарня»  Маловисківської міської ради  Новоукраїнського району 

Кіровоградської області 

3. Про затвердження  Програми  «Призовник - 2022» 

4. Про затвердження Програми фінансової підтримки комунального підприємства 

«Мала Виска Водоканал» на 2022-2024 роки 

5. Про внесення змін до Програми соціального захисту малозабезпечених верств 

населення Маловисківської міської територіальної громади на 2021-2023 роки 

затвердженої рішенням міської ради від 04 червня 2021 року № 606. 

6. Про внесення змін до Програми соціального захисту громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи та проживають на території Маловисківської 

міської територіальної громади на 2021-2023 роки затвердженої рішенням міської ради від 

15 грудня 2020 року № 42 

7. Про внесення змін до статуту КП «Мала Виска-МКП» 

8. Про внесення змін до Переліку другого типу  об’єктів комунальної власності  

Маловисківської  територіальної громади, що підлягають передачі в  оренду без 

проведення аукціону затвердженого  рішенням сесії міської ради №836 від 26.08.2021р 

9. Про   затвердження форм, необхідних для розрахунку  тарифів на послугу з 

централізованого водопостачання, послугу з централізованого водовідведення  та послугу 

з поводження з побутовими відходами 

10. Про затвердження лімітів споживання енергоносіїв по установах міської ради на 

2022 рік 



11. Про подання документів до Міністерства цифрової трансформації України щодо 

отримання субвенції з Державного бюджету на будівництво Центру надання 

адміністративних послуг 

12. Про затвердження проєктної – кошторисної документації Реконструкція частини 

першого поверху адмінбудівлі під центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) в 

м.Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області по вул.Центральна, 76 

13. Про виконання  Програми  соціально-економічного розвитку Маловисківської 

міської територіальної громади за 2021 рік 

14. Про звіт про виконання бюджету Маловисківської міської територіальної громади  

за 2021 рік 

15. Про звіт міського голови за 2021 рік 

16. Про затвердження графіку звітування депутатів міської  ради перед виборцями 

згідно ст. 16 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» 

17. Земельні питання – проєкти рішень 17 сесії, , проєкти рішень 16-ї сесії та  15-ї 

сесії, розгляд яких перенесений в зв’язку з відсутністю кількості депутатів в кількості, 

щоб засідання сесії ради було правомочним для прийняття рішень щодо безоплатної 

передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення у приватну власність. 

 

У кого є ще пропозиції щодо порядку денного?  

Терновий Д.М. : Вношу пропозицію внести на повторний розгляд питання «Про 

поновлення договору оренди ФГ «Прилуцький»  

Гульдас Ю.Л.:   У кого ще є пропозиції до запропонованого порядку денного? Немає? 

Ставлю на голосування пропозицію Терновий Д.М. Про  включення до порядку денного, 

для повторний розгляд, питання «Про поновлення договору оренди ФГ «Прилуцький»  

 Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                                            ЗА-13 

                                                                                                                                      ПРОТИ-1 

                                                                                                                        УТРИМАЛИСЬ-7 

Рішення не приймається 

 

У кого є ще пропозиції щодо порядку денного? Слово надається Ніколенку М.В. 

Ніколенко М.В. Вношу пропозицію розглянути в розділі «Різне» питання : Про звернення 

депутатів Маловисківської міської ради до Президента України, КМУ, ВРУ;  

Про розгляд на черговому засіданні сесії міської ради питання «Про надання дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної 

ділянки комунальної власності. 

 

Гульдас Ю.Л.:   Прошу проголосувати за такий Порядок денний пленарного засідання 18 

-ї сесії міської  ради (поіменне голосування).  

 

 

ЗА-21 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0   

 

Гульдас Ю.Л.: ПОРЯДОК ДЕННИЙ приймається. 

 

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

пленарного засідання  18-ї сесії. 

На ваш розгляд пропонується наступний регламент і порядок роботи пленарного 

засідання : 

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

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

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

сесії.  



Роботу пленарного засідання 18-ї сесії Маловисківської міської ради закінчити сьогодні, 

без перерви.  Інші пропозиції є? Немає. 

 

Прошу проголосувати за запропонований регламент і порядок роботи пленарного 

засідання сесії.  (поіменне голосування)  

ЗА-21 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                              УТРИМАЛИСЬ-0 

Сесійну залу залишив міський голова Гульдас Ю.Л. 

Постолюк Л.А. Відповідно до Регламенту  Маловисківської міської ради  восьмого 

скликання – 20 хвилин для оголошень. Хто бажає оголосити? Немає?  

 

Шановні колеги!  Переходимо до розгляду питань порядку денного: 

Про внесення змін до рішення  від 22 грудня 2021 року № 1167 «Про бюджет 

Маловисківської міської територіальної громади на 2022 рік» 

Інформує: начальник фінансового управління міської ради Похила Лариса Василівна   

 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-20 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Слово надається депутату Зелюнку О.Ф. 

Зелюнко О.Ф. Пропоную повернутися до розгляду питання «Про внесення змін до 

рішення  від 22 грудня 2021 року № 1167 «Про бюджет Маловисківської міської 

територіальної громади на 2022 рік» 

Постолюк Л.А.: Хто за дану пропозицію   

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-20 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення про повернення до розгляду приймається 

 

 

Які будуть пропозиції? Прошу Олександре Францевичу озвучити зміст пропозицій. 

Зелюнко О.Ф.: Зачитує пропозиції до проекту рішення «Про внесення змін до рішення  від 

22 грудня 2021 року № 1167 «Про бюджет Маловисківської міської територіальної 

громади на 2022 рік» (додаються). 

Постолюк Л.А.:  У кого ще є пропозиції? Немає? Поступила пропозиція проголосувати 

запропонований проект рішення в цілому з урахування проголосованої пропозиції  

Зелюнка О.Ф. 

Прошу   проголосувати:                                                                       

                                                                                                                       ЗА-20 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Рішення приймається 

 

Про внесення змін до  переліку платних послуг, що надаються  населенню  КНП 

«Маловисківська лікарня»  Маловисківської міської ради  Новоукраїнського району 

Кіровоградської області 

Інформує: заступник головного лікаря КНП «Маловисківська лікарня» Бушко Оксана 

Вацлавівна  

 



Прошу   проголосувати:                                                                       

                                                                                                                       ЗА-20 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження  Програми  «Призовник - 2022» 

Інформує: військовий комісар Маловисківського військового комісаріату   Бут Олександр 

Васильович    

 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-20 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

   

Про забезпечення різниці в тарифах комунального підприємства «Мала Виска 

Водоканал» на 2022-2024 роки 

Інформує: начальник КП «Мала Виска Водокана» Аврунов Володимир Анатолійович   

 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-20 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

Про внесення змін до Програми соціального захисту малозабезпечених верств 

населення Маловисківської міської територіальної громади на 2021-2023 роки 

затвердженої рішенням міської ради від 04 червня 2021 року № 606 

Інформує: начальник відділу соціального захисту населення праці та охорони здоров’я 

Шпак Тетяна Миколаївна 

Прошу   проголосувати:                                                                       

                                                                                                                       ЗА-20 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про внесення змін до Програми соціального захисту громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи та проживають на території Маловисківської 

міської територіальної громади на 2021-2023 роки затвердженої рішенням міської 

ради від 15 грудня 2020 року № 42 

Інформує: начальник відділу соціального захисту населення праці та охорони здоров’я 

Шпак Тетяна Миколаївна 

Прошу   проголосувати:                                                                       

                                                                                                                       ЗА-20 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про внесення змін до статуту КП «Мала Виска-МКП» 

Інформує: начальник КП «Мала Виска-МКП» Лисенко Володимир Павлович   

 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-20 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 



Рішення приймається 

 

Про внесення змін до Переліку другого типу  об’єктів комунальної власності  

Маловисківської  територіальної громади, що підлягають передачі в  оренду без 

проведення аукціону затвердженого  рішенням сесії міської ради №836 від 

26.08.2021р 

Інформує: спеціаліст ІІ категорії відділу містобудування, архітектури, будівництва та 

житлово – комунального господарства міської ради Вовк Ольга Олександрівна 

 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-20 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про   затвердження форм, необхідних для розрахунку  тарифів на послугу з 

централізованого водопостачання, послугу з централізованого водовідведення  та 

послугу з поводження з побутовими відходами 

Інформує: спеціаліст ІІ категорії відділу містобудування, архітектури, будівництва та 

житлово-комунального господарства Горбунов Олег Федорович 

 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-20 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження лімітів споживання енергоносіїв по установах міської ради на 

2022 рік 

Інформує: спеціаліст ІІ категорії відділу містобудування архітектури, будівництва та 

житлово-комунального господарства Барановський Олексій Миколайович 

 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-20 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про подання документів до Міністерства цифрової трансформації України щодо 

отримання субвенції з Державного бюджету на будівництво Центру надання 

адміністративних послуг 

Інформує: секретар міської ради Постолюк Л.А. 

 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-20 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проєктної – кошторисної документації Реконструкція частини 

першого поверху адмінбудівлі під центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) в 

м.Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області по вул. 

Центральна, 76 

Інформує: спеціаліст ІІ категорії відділу містобудування, архітектури, будівництва та 

житлово-комунального господарства Барановський Олексій Миколайович 



 

Прошу проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-20 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про виконання Програми соціально-економічного розвитку Маловисківської 

міської територіальної громади за 2021 рік 

Доповідає: начальник відділу  соціально – економічного  розвитку, інвестицій та 

проектної діяльності Федоренко Галина Вікторівна 

 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-20 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про звіт про виконання бюджету Маловисківської міської територіальної громади  

за 2021 рік 

Доповідає начальник фінансового управління міської ради Похила Лариса Василівна   

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-20 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про звіт міського голови за 2021 рік  

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-20 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження графіку звітування депутатів міської  ради перед виборцями 

згідно ст. 16 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» 

Інформує: секретар міської ради Постолюк Леся Анатоліївна 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-20 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Сесійну залу залишив Онипсенко В.М. 

Про надання згоди на прийняття у комунальну власність земельної ділянки з 

кадастровим номером 3523110100:50:084:0007  

Інформує: начальник відділу земельних відносин Цибульський Ігор Анатолійович 

 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-19 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 



Про надання згоди на прийняття у комунальну власність земельної ділянки з 

кадастровим номером 3523110100:02:000:8006  

Інформує: начальник відділу земельних відносин Цибульський Ігор Анатолійович 

 

Прошу проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-19 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про надання згоди на прийняття у комунальну власність земельної ділянки з 

кадастровим номером 3523110100:02:003:8001  

Інформує: начальник відділу земельних відносин Цибульський Ігор Анатолійович 

 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-19 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про надання згоди на прийняття у комунальну власність земельної ділянки з 

кадастровим номером 3523183200:02:000:8001  

Інформує: начальник відділу земельних відносин Цибульський Ігор Анатолійович 

 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-19 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної 

ділянки з кадастровим номером 3523180600:02:000:0871 

Інформує: начальник відділу земельних відносин Цибульський Ігор Анатолійович 

 

 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-19 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної 

ділянки з кадастровим номером 3523180600:02:000:0871  

Про надання дозволу на виготовлення технічної  документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земельної ділянки водного фонду за межами населеного пункту с. 

Мануйлівка 

Інформує: начальник відділу земельних відносин Цибульський Ігор Анатолійович 

 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-19 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 



Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної 

ділянки з кадастровим номером 3523183200:02:000:7001 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами  с. 

Мануйлівка на території Маловисківської міської ради Новоукраїнського району 

Кіровоградської області та надання в оренду СТОВ «Славутич» 

Інформує: начальник відділу земельних відносин Цибульський Ігор Анатолійович 

 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-17 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

НЕ ГОЛОСУВАЛИ – 2(Ніколенко М.В., Ніколенко О.В.) 

Рішення  приймається 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами  с. 

Мануйлівка на території Маловисківської міської ради Новоукраїнського району 

Кіровоградської області та надання в оренду СТОВ «Славутич» 

Інформує: начальник відділу земельних відносин Цибульський Ігор Анатолійович 

 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-17 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

НЕ ГОЛОСУВАЛИ – 2(Ніколенко М.В., Ніколенко О.В.) 

Рішення  приймається 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами  с. 

Мануйлівка на території Маловисківської міської ради Новоукраїнського району 

Кіровоградської області та надання в оренду СТОВ «Славутич» 

Інформує: начальник відділу земельних відносин Цибульський Ігор Анатолійович 

 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-17 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

НЕ ГОЛОСУВАЛИ – 2(Ніколенко М.В., Ніколенко О.В.) 

Рішення  приймається 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами  с. 

Мануйлівка на території Маловисківської міської ради Новоукраїнського району 

Кіровоградської області та надання в оренду СТОВ «Славутич» 

Інформує: начальник відділу земельних відносин Цибульський Ігор Анатолійович 

 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-17 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 



НЕ ГОЛОСУВАЛИ – 2(Ніколенко М.В., Ніколенко О.В.) 

Рішення  приймається 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами    с. 

Мануйлівка на території Маловисківської міської ради Новоукраїнського району 

Кіровоградської області та надання в оренду СТОВ «Славутич» 

Інформує: начальник відділу земельних відносин Цибульський Ігор Анатолійович 

 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-17 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

НЕ ГОЛОСУВАЛИ – 2(Ніколенко М.В., Ніколенко О.В.) 

Рішення  приймається 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами  с. 

Мануйлівка на території Маловисківської міської ради Новоукраїнського району 

Кіровоградської області та надання в оренду СТОВ «Славутич» 

Інформує: начальник відділу земельних відносин Цибульський Ігор Анатолійович 

 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-17 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

НЕ ГОЛОСУВАЛИ – 2(Ніколенко М.В., Ніколенко О.В.) 

Рішення  приймається 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами  с. 

Мануйлівка на території Маловисківської міської ради Новоукраїнського району 

Кіровоградської області та надання в оренду СТОВ «Славутич» 

Інформує: начальник відділу земельних відносин Цибульський Ігор Анатолійович 

 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-17 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

НЕ ГОЛОСУВАЛИ – 2(Ніколенко М.В., Ніколенко О.В.) 

Рішення  приймається 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами с. 

Мануйлівка на території Маловисківської міської ради Новоукраїнського району 

Кіровоградської області та надання в оренду СТОВ «Славутич» 

Інформує: начальник відділу земельних відносин Цибульський Ігор Анатолійович 

 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-17 

                                                                                                               ПРОТИ-0 



                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

НЕ ГОЛОСУВАЛИ – 2(Ніколенко М.В., Ніколенко О.В.) 

Рішення  приймається 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами  с. 

Мануйлівка на території Маловисківської міської ради Новоукраїнського району 

Кіровоградської області та надання в оренду СТОВ «Славутич» 

Інформує: начальник відділу земельних відносин Цибульський Ігор Анатолійович 

 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-17 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

НЕ ГОЛОСУВАЛИ – 2(Ніколенко М.В., Ніколенко О.В.) 

Рішення  приймається 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами  с. 

Мануйлівка на території Маловисківської міської ради Новоукраїнського району 

Кіровоградської області та надання в оренду СТОВ «Славутич» 

 

Інформує: начальник відділу земельних відносин Цибульський Ігор Анатолійович 

 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-17 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

НЕ ГОЛОСУВАЛИ – 2(Ніколенко М.В., Ніколенко О.В.) 

Рішення  приймається 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами  с. 

Мануйлівка на території Маловисківської міської ради Новоукраїнського району 

Кіровоградської області та надання в оренду СТОВ «Славутич» 

Інформує: начальник відділу земельних відносин Цибульський Ігор Анатолійович 

 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-17 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

НЕ ГОЛОСУВАЛИ – 2(Ніколенко М.В., Ніколенко О.В.) 

Рішення  приймається 

 

Про затвердження проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки з метою 

встановлення особистого земельного строкового сервітуту  ТОВ «Задор» для 

розміщення тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності  в м. 

Мала Виска по вул. Велігіна, (біля міського ринку)  

Інформує: начальник відділу земельних відносин Цибульський Ігор Анатолійович 

 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-19 



                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення  приймається 

 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Олейніченко Олександру Олександровичу шляхом 

зміни цільового призначення землі за адресою: вул. Містечкова, 61, м. Мала Виска, 

Кіровоградської області 

Інформує: начальник відділу земельних відносин Цибульський Ігор Анатолійович 

 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-19 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення  приймається 

 

Про надання дозволу на розроблення технічної документації щодо поділу земельної 

ділянки, що перебуває в оренді гр. Демчака Андрія Васильовича за адресою: вул. 

Містечкова, 45 м. Мала Виска Маловисківського району Кіровоградської області  

Інформує: начальник відділу земельних відносин Цибульський Ігор Анатолійович 

 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-19 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення  приймається 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду гр. Кальніцькому Г.М. шляхом зміни цільового 

призначення землі за адресою: вул. Європейська, 68а, м. Мала Виска,  

Кіровоградської області 

Інформує: начальник відділу земельних відносин Цибульський Ігор Анатолійович 

 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-19 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення  приймається 

Сесійну залу залишив Кашпуровський О.М. 

 

Про вилучення земельних ділянок  

Інформує: начальник відділу земельних відносин Цибульський Ігор Анатолійович 

 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-18 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення  приймається 

 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

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

Краснопілка, с-ще Заповідне, с-ще. Вишневе)  

Інформує: начальник відділу земельних відносин Цибульський Ігор Анатолійович 

 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-18 



                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення  приймається 

 

До сесійної зали повернувся Кашпуровський О.М. 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

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

Інформує: начальник відділу земельних відносин Цибульський Ігор Анатолійович 

Які будуть пропозиції? Слово надається Ніколенку М.В. 

Ніколенко М.В. Профільна постійна комісія рекомендує виключити із запропонованого 

проекту рішення пункт 1.2 

Постолюк Л.А. Хто за дану пропозицію прошу   проголосувати : 

                                                                       

                                                                                                                       ЗА-18 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

НЕ ГОЛОСУВАЛИ – 1 (Зелюнко О.Ф.) 

Рішення  приймається 

Поступила пропозиція прийняти запропонований проект рішення з урахуванням 

проголосованої пропозиції та в цілому. 

Прошу   проголосувати : 

                                                                       

                                                                                                                       ЗА-18 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

НЕ ГОЛОСУВАЛИ – 1 (Зелюнко О.Ф.) 

Рішення  приймається 

 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

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

Інформує: начальник відділу земельних відносин Цибульський Ігор Анатолійович 

 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-19 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення  приймається 

 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

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

Червона Поляна) 

Інформує: начальник відділу земельних відносин Цибульський Ігор Анатолійович 

(після інформації) 

 

Які будуть пропозиції? Поступила пропозиція виключити з проекту рішення пункт 1.2. 

Хто за таку пропозицію  

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-19 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення  приймається 

Які будуть пропозиції? Поступила пропозиція прийняти запропонований проект рішення в 

цілому за виключенням пункту 1.2  

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-19 



                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення  приймається 

 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

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

Інформує: начальник відділу земельних відносин Цибульський Ігор Анатолійович 

 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-19 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення  приймається 

 

Про надання у власність земельної ділянки гр. Сороці Богдану Івановичу за адресою: 

вул. О. Ковтуна, буд. 68/6, м. Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської 

області 

Інформує: начальник відділу земельних відносин Цибульський Ігор Анатолійович 

 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-19 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення  приймається 

 

Про надання у власність земельної ділянки  гр. Антонюк Надії Павлівні за адресою: 

вул. Гоголя, буд. 29, м. Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської 

області 

Інформує: начальник відділу земельних відносин Цибульський Ігор Анатолійович 

 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-19 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення  приймається 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Петровичу у власність за адресою:  вул. Містечкова, 10 м. Мала Виска 

Новоукраїнського району Кіровоградської області 

Інформує: начальник відділу земельних відносин Цибульський Ігор Анатолійович 

 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-19 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення  приймається 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Михайловичу у власність за адресою: вул. Гоголя, 130 м. Мала Виска 

Новоукраїнського району Кіровоградської області 

Інформує: начальник відділу земельних відносин Цибульський Ігор Анатолійович 

 

Прошу   проголосувати :                                                                       



                                                                                                                       ЗА-19 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення  приймається 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Павлівні у власність за адресою: вул. Набережна, 50 с. Краснопілка 

Новоукраїнського району Кіровоградської області  

Інформує: начальник відділу земельних відносин Цибульський Ігор Анатолійович 

 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-19 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення  приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Хлистун Ірині Олексіївні за адресою: вул. Набережна, 30,  с. 

Миролюбівка Новоукраїнського району Кіровоградської області  

Інформує: начальник відділу земельних відносин Цибульський Ігор Анатолійович 

 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-19 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення  приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Хлистун Ірині Олексіївні за адресою: вул. Набережна, 30,  с. 

Миролюбівка Новоукраїнського району Кіровоградської області  
Інформує: начальник відділу земельних відносин Цибульський Ігор Анатолійович 

 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-19 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення  приймається 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Нужній Таїсії Юріївні за адресою: вул. Першотравнева, 22,    с. 

Олександрівка Новоукраїнського району Кіровоградської області  

 

Інформує: начальник відділу земельних відносин Цибульський Ігор Анатолійович 

 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-19 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення  приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Кавун Юлії Григорівні за адресою: вул. Містечкова, 72, м. Мала Виска 

Новоукраїнського району Кіровоградської області 

Інформує: начальник відділу земельних відносин Цибульський Ігор Анатолійович 

 



Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-19 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення  приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Гречусі В’ячеславу Миколайовичу за адресою:  вул. Містечкова, 177, м. 

Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області 

Інформує: начальник відділу земельних відносин Цибульський Ігор Анатолійович 

 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-19 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення  приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр.  Бреурош Надії Олексіївні за адресою: пров. Покрови, 12, с. Паліївка 

Новоукраїнського району Кіровоградської області  

Інформує: начальник відділу земельних відносин Цибульський Ігор Анатолійович 

 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-19 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення  приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність  гр. Зозюку Руслану Віталійовичу за адресою: вул. Київська, 28  с. 

Лозуватка Новоукраїнського району Кіровоградської області на території 

Маловисківської міської ради 

Інформує: начальник відділу земельних відносин Цибульський Ігор Анатолійович 

 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-19 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення  приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність  гр. Тунику Віктору Олексійовичу за адресою: вул. Челюскіна, 21 м. Мала 

Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області 

Інформує: начальник відділу земельних відносин Цибульський Ігор Анатолійович 

 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-19 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення  приймається 

 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність гр. Галушко Любов Володимирівні за адресою: вул. Челюскіна, 31 м. Мала 

Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області 



Інформує: начальник відділу земельних відносин Цибульський Ігор Анатолійович 

 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-19 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення  приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність  гр. Родічеву Сергію Анатолійовичу за адресою: вул. Горіхова, 30 м. Мала 

Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області 

Інформує: начальник відділу земельних відносин Цибульський Ігор Анатолійович 

 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-19 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення  приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність гр. Євич Людмилі Ларіонівні за адресою: вул. В. Бровченка, 21 м. Мала 

Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області  

Інформує: начальник відділу земельних відносин Цибульський Ігор Анатолійович 

 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-19 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення  приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність гр. Перебейніс Людмилі Іванівні за адресою:  вул. В. Бровченка, 37 м. 

Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області  

Інформує: начальник відділу земельних відносин Цибульський Ігор Анатолійович 

 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-19 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення  приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність  гр. Іванченко Тетяні Василівні за адресою: пров. Зарічний, 26 м. Мала 

Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області  

Інформує: начальник відділу земельних відносин Цибульський Ігор Анатолійович 

 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-19 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення  приймається 

 

 



Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність гр. Курковій Ользі Віталіївні за адресою: вул. Бесарабська, 22 м. Мала 

Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області  

Інформує: начальник відділу земельних відносин Цибульський Ігор Анатолійович 

 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-19 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення  приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність  гр. Бабич Ларисі Сергіївні за адресою: вул. Радісна, 34   м. Мала Виска 

Новоукраїнського району Кіровоградської області Інформує: начальник відділу 

земельних відносин Цибульський Ігор Анатолійович 

 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-19 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення  приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність гр. Безуглій Ніні Кирилівні за адресою: вул. Пушкіна, 26   м. Мала Виска 

Новоукраїнського району Кіровоградської області  

Інформує: начальник відділу земельних відносин Цибульський Ігор Анатолійович 

 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-19 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення  приймається 

 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність гр. Костенку Миколі Івановичу за адресою:  вул. Перемоги, 10 с. 

Олександрівка Новоукраїнського району Кіровоградської області  

Інформує: начальник відділу земельних відносин Цибульський Ігор Анатолійович 

 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-19 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення  приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність гр. Касаткіну Павлу Борисовичу за адресою:   пров. Зарічний, 24, м. Мала 

Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області 

Інформує: начальник відділу земельних відносин Цибульський Ігор Анатолійович 

 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-19 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення  приймається 



 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність  гр. Шевченко Галині Павлівні за адресою:  вул. Молодіжна, 15, с. 

Лутківка Новоукраїнського району Кіровоградської області 

Інформує: начальник відділу земельних відносин Цибульський Ігор Анатолійович 

 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-19 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення  приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність гр. Яценко Лідії Іванівні за адресою: вул. Валуївська, 15,  с. Первомайське 

Новоукраїнського району Кіровоградської області 

Інформує: начальник відділу земельних відносин Цибульський Ігор Анатолійович 

 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-19 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення  приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність гр. Яценку Ярославу Олексійовичу за адресою: вул. Валуївська, 9, с. 

Первомайське Новоукраїнського району Кіровоградської області 

Інформує: начальник відділу земельних відносин Цибульський Ігор Анатолійович 

 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-19 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення  приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність гр. Багмету Василю Михайловичу за адресою: вул. Кущовська, 3, с. 

Лозуватка Новоукраїнського району Кіровоградської області 

Інформує: начальник відділу земельних відносин Цибульський Ігор Анатолійович 

 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-19 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення  приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність гр. Ляшенку Віктору Костянтиновичу за адресою: вул. Горбенка, 55, с. 

Миролюбівка Новоукраїнського району Кіровоградської області 

Інформує: начальник відділу земельних відносин Цибульський Ігор Анатолійович 

 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-19 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення  приймається 



 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність  гр. Работинській Марії Андріївні за адресою: пров. Правди, 4, с. 

Олександрівка Новоукраїнського району Кіровоградської області 

Інформує: начальник відділу земельних відносин Цибульський Ігор Анатолійович 

 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-19 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення  приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність гр. Желізняк Клавдії Панасівні за адресою: вул. Пушкіна, 7,  с. Лутківка 

Новоукраїнського району Кіровоградської області 

 

Інформує: начальник відділу земельних відносин Цибульський Ігор Анатолійович 

 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-19 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення  приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність  гр. Ковальчук Вікторії Василівні за адресою: вул. Малахівська, 30, с. 

Первомайське Новоукраїнського району Кіровоградської області 

Інформує: начальник відділу земельних відносин Цибульський Ігор Анатолійович 

 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-13 

                                                                                                               ПРОТИ-1 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-5 

Рішення  не приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність гр. Литвин Валентині Іванівні за адресою: вул. Горбенка, 159,  с. 

Миролюбівка Новоукраїнського району Кіровоградської області 

Інформує: начальник відділу земельних відносин Цибульський Ігор Анатолійович 

 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-19 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення   приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність гр. Литвину Василю Анатолійовичу за адресою: вул. Набережна, 96, с. 

Миролюбівка Новоукраїнського району Кіровоградської області 

Інформує: начальник відділу земельних відносин Цибульський Ігор Анатолійович 

 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-19 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 



Рішення   приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність гр. Бігуну Олександру Миколайовичу за адресою: вул. Кузнецова, 34 с. 

Димине Новоукраїнського району Кіровоградської області 

Інформує: начальник відділу земельних відносин Цибульський Ігор Анатолійович 

 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-12 

                                                                                                               ПРОТИ-1 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-6 

Рішення  не приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність гр. Кузіній Катерині Григорівні за адресою: вул. Миру, 35 с. Червона 

Поляна Новоукраїнського району Кіровоградської області 

Інформує: начальник відділу земельних відносин Цибульський Ігор Анатолійович 

 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-14 

                                                                                                               ПРОТИ-1 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-4 

Рішення  не приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

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

Первомайське Новоукраїнського району Кіровоградської області 

Інформує: начальник відділу земельних відносин Цибульський Ігор Анатолійович 

 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-13 

                                                                                                               ПРОТИ-2 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-4 

Рішення  не приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність  гр. Клейбатенко Валентині Василівні за адресою: вул. Набережна, 13 с. 

Миролюбівка Новоукраїнського району Кіровоградської області 

Інформує: начальник відділу земельних відносин Цибульський Ігор Анатолійович 

 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-19 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення   приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність гр. Капінус Марії Михайлівні за адресою: вул. Центральна, 3   с. 

Краснопілка Новоукраїнського району Кіровоградської області 

 

Інформує: начальник відділу земельних відносин Цибульський Ігор Анатолійович 

 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-19 

                                                                                                               ПРОТИ-0 



                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення   приймається 

 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність  гр. Чернезі Володимиру Григоровичу за адресою: вул. Гоголя, 1 с. Червона 

Поляна Новоукраїнського району Кіровоградської області 

Інформує: начальник відділу земельних відносин Цибульський Ігор Анатолійович 

 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-19 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення   приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність гр. Капінусу Володимиру Олександровичу за адресою: вул. Набережна с. 

Краснопілка Новоукраїнського району Кіровоградської області 

Інформує: начальник відділу земельних відносин Цибульський Ігор Анатолійович 

 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-19 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення   приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність гр. Даніловій Лідії Пилипівні за адресою: вул. Центральна, 14, с. 

Первомайське Новоукраїнського району Кіровоградської області 

Інформує: начальник відділу земельних відносин Цибульський Ігор Анатолійович 

 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-19 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення   приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність гр. Галузі В’ячеславу Миколайовичу за адресою: пров. Шкільний, 8, с. 

Первомайське Новоукраїнського району Кіровоградської області 

 

Інформує: начальник відділу земельних відносин Цибульський Ігор Анатолійович 

 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-15 

                                                                                                               ПРОТИ-1 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-3 

Рішення  не приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність гр. Галузі Миколі Миколайовичу за адресою: вул. Малахівська, 10, с. 

Первомайське Новоукраїнського району Кіровоградської області 

Інформує: начальник відділу земельних відносин Цибульський Ігор Анатолійович 

 

Прошу   проголосувати :                                                                       



                                                                                                                       ЗА-19 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення   приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність гр. Коровник Наталії Павлівні за адресою: вул. Степова, 47 с. Лозуватка 

Новоукраїнського району Кіровоградської області 

Інформує: начальник відділу земельних відносин Цибульський Ігор Анатолійович 

 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-19 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення   приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність гр. Капінусу Павлу Петровичу за адресою:   вул. Містечкова, 175, м. Мала 

Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області 

Інформує: начальник відділу земельних відносин Цибульський Ігор Анатолійович 

 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-19 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення   приймається 

Сесійну залу залишив Кузьмич В.П. 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність  гр. Шевчук Наталії Володимирівні за адресою:  вул. Покрови, 57, с. 

Паліївка Новоукраїнського району Кіровоградської області 

Інформує: начальник відділу земельних відносин Цибульський Ігор Анатолійович 

 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-18 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення   приймається 

В сесійну залу повернувся Кузьмич В.П. 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Чередніченку Павлу Васильовичу для ведення особистого селянського 

господарства на території Маловисківської міської ради Кіровоградської області 

Новоукраїнського району с. Мануйлівка вул. Водолазко,126-а 

Інформує: начальник відділу земельних відносин Цибульський Ігор Анатолійович 

 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-19 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення   приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Соколовському Анатолію Дмитровичу для ведення особистого 

селянського господарства на території Маловисківської міської ради 



Кіровоградської області Новоукраїнського району с. Миролюбівка  вул. Молодіжна, 

3  

Інформує: начальник відділу земельних відносин Цибульський Ігор Анатолійович 

 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-19 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення   приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

громадянам: Демчук Анні Богданівні, Желєзняку Михайлу Володимировичу, Драній 

Ользі Павлівні, Ценцурі Дарині Олександрівні, Тимчук Вірі Павлівні, Слюсару 

Сергію Вікторовичу, Желєзняк Любові Михайлівні, Малій Євдокії Петрівні у 

власність для ведення особистого селянського господарства на території 

Маловисківської міської ради Кіровоградської області Новоукраїнського району с. 

Мануйлівка (за межами населеного пункту) 

Інформує: начальник відділу земельних відносин Цибульський Ігор Анатолійович 

 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-17 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-2 

Рішення   не приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Бараніку Михайлу Петровичу для ведення особистого селянського 

господарства на території Маловисківської міської ради Кіровоградської області 

Новоукраїнського району с. Мануйлівка  

 

Інформує: начальник відділу земельних відносин Цибульський Ігор Анатолійович 

 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-15 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-4 

Рішення   не приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність  гр. Грушанському Ігорю Павловичу для ведення особистого селянського 

господарства на території Маловисківської міської ради Кіровоградської області 

Новоукраїнського району  

Інформує: начальник відділу земельних відносин Цибульський Ігор Анатолійович 

 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-19 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення   приймається 

 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Яценку Василю Олексійовичу для ведення особистого селянського 

господарства на території Маловисківської міської ради Кіровоградської області 

Новоукраїнського району с. Первомайське 



Інформує: начальник відділу земельних відносин Цибульський Ігор Анатолійович 

 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-13 

                                                                                                               ПРОТИ-1 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-5 

Рішення   не приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Яценко Марині Юріївні для ведення особистого селянського 

господарства на території Маловисківської міської ради Кіровоградської області 

Новоукраїнського району с. Первомайське 

Інформує: начальник відділу земельних відносин Цибульський Ігор Анатолійович 

 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-15 

                                                                                                               ПРОТИ-1 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-3 

Рішення   не приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Жердій Ользі Сергіївні для ведення особистого селянського 

господарства на території Маловисківської міської ради Кіровоградської області 

Новоукраїнського району с. Мануйлівка 

Інформує: начальник відділу земельних відносин Цибульський Ігор Анатолійович 

 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-12 

                                                                                                               ПРОТИ-1 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-6 

Рішення   не приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Авсейцевій Любов Вікторівні для ведення особистого селянського 

господарства на території Маловисківської міської ради Кіровоградської області 

Новоукраїнського району 

Інформує: начальник відділу земельних відносин Цибульський Ігор Анатолійович 

 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-13 

                                                                                                               ПРОТИ-1 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-5 

Рішення   не приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Малахатько Вікторії Олександрівні для ведення особистого 

селянського господарства на території Маловисківської міської ради 

Кіровоградської області Новоукраїнського району с. Первомайське 

Інформує: начальник відділу земельних відносин Цибульський Ігор Анатолійович 

 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-11 

                                                                                                               ПРОТИ-1 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-7 

Рішення  не приймається 



 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Панасенко Ользі Анатоліївні для ведення особистого селянського 

господарства на території Маловисківської міської ради Кіровоградської області 

Новоукраїнського району с. Мануйлівка  

Інформує: начальник відділу земельних відносин Цибульський Ігор Анатолійович 

 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-16 

                                                                                                               ПРОТИ-1 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-2 

Рішення  не приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Чурпію Костянтину Леонідовичу для ведення особистого селянського 

господарства на території Маловисківської міської ради Кіровоградської області 

Новоукраїнського району  

 

Інформує: начальник відділу земельних відносин Цибульський Ігор Анатолійович 

 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-9 

                                                                                                               ПРОТИ-2 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-8 

Рішення   не приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Чурпій Галині Василівні для ведення особистого селянського 

господарства на території Маловисківської міської ради Кіровоградської області 

Новоукраїнського району  

Інформує: начальник відділу земельних відносин Цибульський Ігор Анатолійович 

 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-8 

                                                                                                               ПРОТИ-2 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-9 

Рішення   не приймається 

 

Про надання дозволу гр. Бур'яну Вадиму Валерійовичу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для будівництва та 

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

прибудинкова територія багатоквартирного житлового будинку № 7  

Інформує: начальник відділу земельних відносин Цибульський Ігор Анатолійович 

 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-19 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення    приймається 

 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в користування на умовах оренди  громадянам міської ради  

Інформує: начальник відділу земельних відносин Цибульський Ігор Анатолійович 

 

Прошу   проголосувати :                                                                       



                                                                                                                       ЗА-19 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення   приймається 

 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 

громадянам міської ради (с. Мануйлівка) (в межах населеного пункту)  

Інформує: начальник відділу земельних відносин Цибульський Ігор Анатолійович 

 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-10 

                                                                                                               ПРОТИ-1 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-7 

НЕ ГОЛОСУВАЛИ - 1 

Рішення   не приймається 

 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 

громадянам міської ради (с. Мануйлівка, с. Лутківка) (за межами населеного пункту)  

Інформує: начальник відділу земельних відносин Цибульський Ігор Анатолійович 

 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-13 

                                                                                                               ПРОТИ-1 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-5 

Рішення   не приймається 

 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 

громадянам міської ради     (с. Первомайське) (в межах населеного пункту)  

Інформує: начальник відділу земельних відносин Цибульський Ігор Анатолійович 

 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-19 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення    приймається 

 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 

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

Інформує: начальник відділу земельних відносин Цибульський Ігор Анатолійович 

 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-12 

                                                                                                               ПРОТИ-1 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-6 

Рішення   не приймається 

 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 

громадянам міської ради   (м. Мала Виска) (за межами населеного пункту)  

Інформує: начальник відділу земельних відносин Цибульський Ігор Анатолійович 

 



(після інформації) 

 

Які будуть пропозиції? Поступила пропозиція розглянути кожен пункт проекту рішення 

окремо, прошу   проголосувати :                                                                       

 

                                                                                                                       ЗА-18 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-1 

Рішення    приймається 

 

Поступила пропозиція виключити пункт 1.2 проекту рішення  

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-18 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-1 

Рішення    приймається 

 

Поступила пропозиція проголосувати за пункт 1.1 проекту рішення  

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-16 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-3 

Рішення    не приймається 

 

Поступила пропозиція проголосувати за проект рішення в цілому з урахуванням 

пропозицій   

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-0 

                                                                                                               ПРОТИ-3 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-16 

Рішення не приймається 

 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 

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

Інформує: начальник відділу земельних відносин Цибульський Ігор Анатолійович 

 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-15 

                                                                                                               ПРОТИ-1 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-3 

Рішення   не приймається 

 

Про відмову в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 

Інформує: начальник відділу земельних відносин Цибульський Ігор Анатолійович 

 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-19 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення   приймається 

 



Про звернення депутатів Маловисківської міської ради восьмого скликання до 

Президента України, Верховної Ради України, Кабінеету Міністрів України, Рвди 

національної безпеки і обороги України  

Інформує: депутат Маловисківської міської ради Ніколенко Микола Васильович 

 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-19 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення  приймається 

 

Про розгляд на черговому засіданні сесії міської ради питання «Про надання дозволу 

на розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної 

ділянки комунальної власності  

Інформує: депутат Маловисківської міської ради Ніколенко Микола Васильович 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-19 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення  приймається 

 

Про перенесення не розглянутих земельних питань на чергову сесію міської ради  

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-17 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення  приймається 

 

Гульдас Ю.Л.: 18 сесію міської ради восьмого скликання оголошую ЗАКРИТОЮ.  

 

(Звучить Державний Гімн України) 

 

 

 

Міський голова                                                                                          Юрій ГУЛЬДАС 


