
 
 

 
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ПРОТОКОЛ  

ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ 
34  ЧЕРГОВОЇ СЕСІЇ МІСЬКОЇ РАДИ 8 СКЛИКАННЯ 

 

Дата проведення : 22 грудня  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 21 депутат.   

Які будуть пропозиції щодо початку роботи сесії?  

(вносяться п р о п о з и  ц і  ї ) 

Надійшла пропозиція розпочати роботу пленарного засідання тридцять 

четвертої сесії міської ради. Прошу проголосувати (поіменне 

голосування): 

 

ЗА-22 

ПРОТИ-0 

      УТРИМАЛИСЬ-0 
 

Гульдас Ю.Л.: Тридцять четверту сесію Маловисківської міської ради 

восьмого скликання оголошую ВІДКРИТОЮ. 
(Звучить гімн України) 

Гульдас Ю.Л.: До міської ради із заявою звернулися представники 
Маловисківського ТВБВ №100 10/037 філії Кіровоградського обласного АТ 
«Ощадбанку» з проханням надати можливість виступу на сесії міської ради. 

Надаємо таку можливість. Оверчук Олександр Михайлович, заступник 
начальника управління з роздрібного бізнесу Кіровоградського обласного 
управління. 

(представник «Ощадбанку» надає роз’яснення щодо програми «Е – оселя») 

Гульдас Ю.Л.: Дякуємо за інформацію.  Розпочинаємо роботу. На пленарне 

засідання тридцять четвертої сесії міської ради запрошені розробники проектів 

рішень з числа працівників виконавчого комітету міської ради, структурних 

підрозділів та підпорядкованих комунальних підприємств, та територіальних 

відомств, старости. 

Отже, на порядок денний тридцять четвертої сесії Маловисківської міської 



ради виносяться 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 затвердження Програми  соціального і  економічного  розвитку  
Маловисківської міської   територіальної  громади  на 2023 рік 

3. Про встановлення надбавок, надання матеріальної допомоги та 
преміювання міського голови   

4. Про бюджет Маловисківської  міської територіальної громади  на 2023 
рік 

5. Про внесення змін до фінансового плану КНП «Маловисківський 
ЦПМСД» на 2022 рік 

6. Про фін.план КП  ЦПМСД Маловисківської міської ради  на 2023 рік  

7. Про продовження терміну дії договорів оренди приміщень ФАПів  

8. Про затвердження Плану заходів щодо запобігання та протидії корупції 
та застосування превентивних антикорупційних  механізмів в 
Маловисківській міській раді та її структурних підрозділах на 2023 рік 

9. Про визначення видів оплачуваних громадських робіт та визначення 
об’єктів для організації проведення таких робіт у 2023 році 

10. Про визначення видів оплачуваних суспільно-корисних  робіт для 
засуджених та правопорушників, на яких судом накладено 
адміністративне стягнення у вигляді  громадських робіт або засуджено за 
вчинення злочинів до даного покарання та переліку об’єктів для 
відбування особами таких робіт у 2023 році 

11. Про затвердження видів безоплатних суспільно-корисних громадських 
робіт для засуджених та правопорушників, на яких судом накладено 
адміністративне стягнення у вигляді  громадських робіт або засуджено за 
вчинення злочинів до даного покарання, та переліку об’єктів для 
відбування такими особами  громадських робіт на 2023 рік по території 
Маловисківської міської  територіальної громади 

12. Про  затвердження договорів,  додаткових угод укладених   
Маловисківським  міським   головою  від імені  ради  в міжсесійний 
період за 2022 рік 

13. Про продовження строку дії договору безоплатного користування 
(позички) комунального майна № 237 від 21.11.2019, належного  
Маловисківській міській територіальній громаді  в особі Маловисківської 
міської ради 

14. Про продовження строку користування  на умовах безоплатного 
користування (позички) комунального майна, належного  
Маловисківській міській територіальній громаді в особі Маловисківської 



міської ради 

15. Про затвердження кількісного та персонального складу виконавчого 
комітету Маловисківської міської ради 

16. Про затвердження Плану роботи Маловисківської міської ради  на 2023 
рік 

17. Про внесення доповнень до рішення двадцятої сесії восьмого скликання 
Маловисківської міської ради Новоукраїнського району Кіровоградської 
області №1356 від 07 березня 2022 року «Про створення матеріального 
резерву Маловисківської міської територіальної громади для запобігання 
і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій» (зі змінами) 

18. Про внесення змін до видів економічної діяльності КВЕД комунального 
закладу «Маловисківська гімназія № 3 імені Григорія  

19. Перебийноса» Маловисківської міської ради  Кіровоградської області 

20. Про безоплатну передачу майна (спортивний майданчик) з балансу 
відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету (Філія 
«Миролюбівська гімназія» Комунального закладу «Маловисківська 
гімназія імені Григорія Перебийноса» Маловисківської міської ради 
Кіровоградської області на баланс Маловисківської міської ради 
(Миролюбівський старостат) 

Земельні питання  

21. Про вилучення земельних ділянок  

22. Про поновлення договору оренди на земельну  ділянку Мамедовій Зінаїді 
Володимирівні  

23. Про поновлення договору оренди земельних ділянок ФГ «Скіфія-Вись» 

24. Про припинення права оренди земельної  ділянки з кадастровим номером 
3523184400:51:000:0583 та розірвання договору оренди водного об’єкта   

25. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості)  гр. Макида Ользі Степанівні у власність за адресою: вул. 
Привокзальна, 5 м. Мала Виска Новоукраїнського району 
Кіровоградської області 

26. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості)  гр. Мануйловичу Валерію Вікторовичу у власність за 
адресою: вул. Гоголя, 13 м. Мала Виска Новоукраїнського району 
Кіровоградської області 

27. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості)  гр. Кудименку Ігору Олексійовичу у власність за адресою: 



вул. Бесарабська, 84 м. Мала Виска Новоукраїнського району 
Кіровоградської області 

28. Про реконструкцію  пішохідних переходів по вул. Центральній та вул. 
Спортивній у м.Мала Виска – за пропозицією депутата міської ради 
Зелюнка О.Ф.   

У кого є ще пропозиції щодо порядку денного? Немає.  

Гульдас Ю.Л.: Прошу проголосувати за такий порядок денний пленарного 

засідання 34 - ї сесії міської  ради (поіменне голосування).  

ЗА-22 

ПРОТИ-0 

      УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Гульдас Ю.Л.: ПОРЯДОК ДЕННИЙ приймається. 

 

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

РОБОТИ пленарного засідання  34-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 чергової 34-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-22 

ПРОТИ-0 

      УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Гульдас Ю.Л.: Відповідно до Регламенту Маловисківської міської ради 

восьмого скликання до 20 хвилин робочого часу надається депутатам 

міської ради, депутатським фракціям та депутатським групам для 

оголошення тексту заяв, звернень.  

У кого є заяви, звернення прошу оголосити. 

 
Депутатка Бровченко Л.В.: Згідно інформації відділу освіти Новоукраїнської 

РВА тільки у Маловисківській громаді є заклади освіти на простої. В інших 

громадах – всі навчальні заклади працюють. Я знаю, що на простої у нас один 

заклад дошкільної освіти – ДНЗ «РОМАШКА», у м.Мала Виска; завклад на 

простої в зв’язку з тим, що на даний час там Центр компактного проживання 

переселенців. Хоча перед початком навчальног року обласна військова 

адміністрація дала вказівку з усіх  навчальних закладів відселити переселенців 

у інші приміщення комунальної власності, щоб  у всіх навчальних закладах 



розпочався навчальний процес. Нашій владі треба потурбуватися про те, щоб 

перевести людей з числа евакуйованих  у незадіяні приміщення, а приміщення 

навчальних  з закладів використовувати за призначенням. Про інші 3 заклади 

прошу надати інформацію . Прошу надати відповідь на моє депутатське 

запитання.  

 

Депутат Щербак В.В.: Нас тільки що привітали вихованці Маловисківської 

мистецької школи – дуже гарно, професійно. Недопустимо, щоб депутати 

вимагали збільшення контингенту дітей у даному навчальному закладі. Нам 

потрібно вирішувати питання так, щоб збільшувати кількість вихованців 

Дитячої школи мистецтв, які навчаються. Діти – наше майбутнє. 

 

Депутат Підгорний О.М.: Дорога через село Олександрівку – це траса 

державног значення. Нещодавно відбулася чергова аварія, і стався трагічний 

випадок,  коли загинула людина.  Поки ми не наведемо лад на цій ділянці 

автошляху – поки будуть трагедії. Депутатське запитання – чи звертався апарат 

міської ради до Укрдорбуду  щодо влаштування безпечних умов руху на даній 

ділянці траси державного значення. 

 

Гульдас Ю.Л.: Так, зветалися в Укравтодор. Було проведено роботи  щодо 

усунення недоліків виконавця будівельних робіт дороги. Міська рада висунула 

ряд пропозицій та вимог до Укравтодору, але на жаль, не всі були реалізовані – 

не було розширено дорогу на ділянці, яка проходить через село Олександрівку, 

не влаштовано пішохідні переходи та зупинка для  транспорта. З усіх 

пропозицій було встановлено тільки автодорожні знаки і облаштовано 

пішохідні переходи.  

 

Депутат Щербак В.В.:Розширення дороги підрядником – виконавцем робіт з 

будівництва  в с.Олександрівці не буде, бо до дороги прилягає земля приватної 

власності.  

 

Ніколенко О.В.: Пленарні засідання міської ради транслюються онлайн. Також 

на сайті міської ради зберігається  архів записів пленарних засідань.  Останнім 

часом, коли я заходжу на сайт, то першими є посилання на записи пленарних 

засідань сьомого скликання.  

Депутатське запитання : чому ускладнився доступ до архіву трансляцій ради 

восьмого скликання?  

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

 

(Доповідає Похила Л.В.)  

 



Гульдас Ю.Л.:  Обговорення. 

Депутат Бровченко О.Д.:  Комісія підтримала проєкт рішення. 

Генератор треба придбати.   

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу проголосувати:  

ЗА-21 

ПРОТИ-0 

      УТРИМАЛИСЬ-0 
Рішення приймається  

  

Про затвердження Програми  соціального і  економічного  розвитку  

Маловисківської міської   територіальної  громади  на 2023 рік 

Інформує: начальник відділу  економічного розвитку, інвестицій та 

проектної діяльності Федоренко Галина Вікторівна   

 

(Інформує Федоренко Г.В.)  

 

Прошу проголосувати:  

ЗА-22 

ПРОТИ-0 

      УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Гульдас Ю.Л.: Наступне питання містить для мене конфлікт інтересів. 

Передаю головування секретарю ради Постолюк Л.А. 

 

Постолюк Л.А.: Про встановлення надбавок, надання матеріальної 

допомоги та преміювання міського голови 

Інформує: начальник відділу бухгалтерського обліку Піньковська 

Олена Олександрівна   
(інформує Піньковська О.О.)  

 

Прошу проголосувати:  

ЗА- 8 

                                                                                                      ПРОТИ-5 

                                                                                                     УТРИМАЛИСЬ-7 

                                                      Не голосували 2: Гульдас Ю.Л., Гульдас С.Ю. 

 

 

Постолюк Л.: Пропозиція Щербака В.В. до проєкту рішення «Про 

встановлення надбавок, надання матеріальної допомоги та преміювання 

міського голови»  - надбавка та премія – 0%. Ставлю на голосування. 

Прошу проголосувати:  

ЗА- 8 

                                                                                                      ПРОТИ-5 

                                                                                                     УТРИМАЛИСЬ-7 

                                                      Не голосували 2: Гульдас Ю.Л., Гульдас С.Ю. 

Постолюк Л.А.: Рішення не приймається. 



Постолюк Л.А.: Рішення не приймається. Оголошується перерва на 5 хвилин. 

(перерва) 

Після перерви 

Постолюк Л.А: Пропозиція Постолюк Л.А. до проєкту рішення «Про 

встановлення надбавок, надання матеріальної допомоги та преміювання 

міського голови»  - надбавка 50%, премія – 0%. Ставлю на голосування. 

Прошу проголосувати:  

ЗА- 9 

                                                                                                      ПРОТИ-8 

                                                                                                     УТРИМАЛИСЬ-2 

                                                      Не голосували 2: Гульдас Ю.Л., Гульдас С.Ю. 

 

Постолюк Л.А.: Рішення не приймається. 

 

Постолюк Л.: Пропозиція депутатів (Ніколенко М.В.) до проєкту рішення 

«Про встановлення надбавок, надання матеріальної допомоги та 

преміювання міського голови»  - надбавка 0%, премія – 10%. Ставлю на 

голосування. 

Прошу проголосувати:  

ЗА- 13 

                                                                                                      ПРОТИ-6 

                                                                                                     УТРИМАЛИСЬ-1 

                                                      Не голосували 2: Гульдас Ю.Л., Гульдас С.Ю. 

 

Постолюк Л.А.: Рішення не приймається. Переходимо до наступного питання. 

Передаю головування міському голові.  

 

Гульдас Ю.Л.: Про бюджет Маловисківської  міської територіальної 

громади  на 2023 рік 

Інформує: начальник фінансового управління міської ради Похила 

Лариса Василівна  

(Інформує Похила Л.В.)  

 

Прошу проголосувати:  

ЗА- 11 

                                                                                                      ПРОТИ-3 

                                                                                                     УТРИМАЛИСЬ-7 

Рішення не приймається 

  

Гульдас Ю.Л.: Ставлю на голосування проєкт рішення за основу «Про 

бюджет Маловисківської  міської територіальної громади  на 2023 рік» 

Прошу проголосувати:  

ЗА- 21 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення  приймається 

 



Гульдас Ю.Л.: Ставлю на голосування проєкт рішення з правками та 

доповненнями бюджетної комісії «Про бюджет Маловисківської  міської 

територіальної громади  на 2023 рік» 

Прошу проголосувати:  

ЗА- 11 

                                                                                                      ПРОТИ-6 

                                                                                                     УТРИМАЛИСЬ-4 

Рішення  не приймається 

 

Про внесення змін до фінансового плану КНП «Маловисківський 

ЦПМСД» на 2022 рік 

Інформує: директор комунального некомерційного  підприємства 

«Маловисківський центр первинної медико -санітарної допомоги» 

Маловисківської міської ради Левченко Ольга Миколаївна  

(Інформує Левченко О.М.)  

 

Прошу проголосувати:  

ЗА- 19 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про фін.план КП  ЦПМСД Маловисківської міської ради  на 2023 рік 

 Інформує: директор комунального некомерційного  підприємства 

«Маловисківський центр первинної медико -санітарної допомоги» 

Маловисківської міської ради Левченко Ольга Миколаївна  

(Інформує Левченко О.М.)  

 

Прошу проголосувати:  

ЗА- 19 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про продовження терміну дії договорів оренди приміщень ФАПів  

Інформує: начальник юридичного відділу  міської ради Захватихата 

Тетяна Валеріївна  

(Інформує Захватихата Т.В.)  

Прошу проголосувати:  

ЗА- 19 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається  

 

Про затвердження Плану заходів щодо запобігання та протидії корупції та 

застосування превентивних антикорупційних  механізмів в 

Маловисківській міській раді та її структурних підрозділах на 2023 рік 



Інформує: начальник юридичного відділу  міської ради Захватихата 

Тетяна Валеріївна  

 

(Інформує Захватихата Т.В.)  

Прошу проголосувати:  

ЗА- 18 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається  

 

Про визначення видів оплачуваних громадських робіт та визначення 

об’єктів для організації проведення таких робіт у 2023 році 

Інформує: начальник юридичного відділу  міської ради Захватихата 

Тетяна Валеріївна  

(Інформує Захватихата Т.В.)  

Прошу проголосувати:  

ЗА- 18 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається  

 

Про визначення видів оплачуваних суспільно-корисних  робіт для 

засуджених та правопорушників, на яких судом накладено 

адміністративне стягнення у вигляді  громадських робіт або засуджено за 

вчинення злочинів до даного покарання та переліку об’єктів для 

відбування особами таких робіт у 2023 році 

Інформує: начальник юридичного відділу  міської ради Захватихата  

Тетяна Валеріївна  

 

(Інформує Захватихата Т.В.)  

 

Прошу проголосувати:  

ЗА- 18 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається  

 

Про затвердження видів безоплатних суспільно-корисних громадських 

робіт для засуджених та правопорушників, на яких судом накладено 

адміністративне стягнення у вигляді  громадських робіт або засуджено за 

вчинення злочинів до даного покарання, та переліку об’єктів для 

відбування такими особами  громадських робіт на 2023 рік по території 

Маловисківської міської  територіальної громади 

Інформує: начальник юридичного відділу  міської ради Захватихата 

Тетяна Валеріївна  

 

(Інформує Захватихата Т.В.)  



 

Прошу проголосувати:  

ЗА- 18 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається  

 

Про  затвердження договорів,  додаткових угод укладених   

Маловисківським  міським   головою  від імені  ради  в міжсесійний період 

за 2022 рік 

Інформує: начальник юридичного відділу  міської ради Захватихата 

Тетяна Валеріївна  

(Інформує Захватихата Т.В.)  

 

Прошу проголосувати:  

ЗА- 9 

                                                                                                      ПРОТИ-1 

                                                                                                     УТРИМАЛИСЬ-6 

Рішення не приймається  

 

Про продовження строку дії договору безоплатного користування 

(позички) комунального майна № 237 від 21.11.2019, належного  

Маловисківській міській територіальній громаді  в особі Маловисківської 

міської ради 

Інформує: начальник юридичного відділу  міської ради Захватихата 

Тетяна Валеріївна  

 

(Інформує Захватихата Т.В.)  

 

Прошу проголосувати:  

ЗА- 17 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається  

 

 

Про продовження строку користування  на умовах безоплатного 

користування (позички) комунального майна, належного  

Маловисківській міській територіальній громаді в особі Маловисківської 

міської ради 

Інформує: начальник юридичного відділу  міської ради Захватихата 

Тетяна Валеріївна  

 

(Інформує Захватихата Т.В.)  

 

Прошу проголосувати:  

ЗА- 17 



                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається  

 

Про затвердження кількісного та персонального складу виконавчого 

комітету Маловисківської міської ради 

Інформує: Постолюк Л.А.  

 

(Інформує Постолюк Л.А.)  

 

Прошу проголосувати:  

ЗА-9 

                                                                                                      ПРОТИ-3 

                                                                                                     УТРИМАЛИСЬ-6 

Рішення не приймається 

 

Про затвердження Плану роботи Маловисківської міської ради  на 2023 рік 

Інформує: Постолюк Л.А.  

 

(Інформує Постолюк Л.А.)  

 

Прошу проголосувати:  

ЗА-18 

                                                                                                      ПРОТИ-3 

                                                                                                     УТРИМАЛИСЬ-6 

Рішення не приймається 

 

Про внесення доповнень до рішення двадцятої сесії восьмого скликання 

Маловисківської міської ради Новоукраїнського району Кіровоградської 

області №1356 від 07 березня 2022 року «Про створення матеріального 

резерву Маловисківської міської територіальної громади для запобігання і 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій» (зі змінами) 

 

Інформує: спеціаліст з цивільного  захисту та техногенної безпеки 

міської ради Графенюк Олександр Ігоревич   

 

Інформує Графенюк Олександр Ігорович  

 

Прошу проголосувати:  

ЗА- 18 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про внесення змін до видів економічної діяльності КВЕД комунального 

закладу «Маловисківська гімназія № 3 імені Григорія Перебийноса» 

Маловисківської міської ради  Кіровоградської області 



Інформує: начальник відділу освіти, молоді та спорту Гончарова 

Анна Володимирівна  
 

(Інформує Гончарова А.В.)  

 

Прошу проголосувати:  

ЗА- 17 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про безоплатну передачу майна (спортивний майданчик) з балансу відділу 

освіти, молоді та спорту виконавчого комітету (Філія «Миролюбівська 

гімназія» Комунального закладу «Маловисківська гімназія імені Григорія 

Перебийноса» Маловисківської міської ради Кіровоградської області на 

баланс Маловисківської міської ради (Миролюбівський старостат) 

Інформує: начальник відділу освіти, молоді та спорту Гончарова 

Анна Володимирівна  
 

(Інформує Гончарова А.В.)  

 

Прошу проголосувати:  

ЗА- 17 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Земельні питання  

Про вилучення земельних ділянок  

Інформує:  начальник відділу земельних відносин Цибульський Ігор 

Анатолійович  

 

Прошу проголосувати:  

ЗА- 17 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про поновлення договору оренди на земельну  ділянку Мамедовій Зінаїді 

Володимирівні  

Інформує:  начальник відділу земельних відносин Цибульський Ігор 

Анатолійович  

 

Прошу проголосувати:  

ЗА- 9 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                     УТРИМАЛИСЬ-10 



Рішення не приймається 

 

Про поновлення договору оренди земельних ділянок ФГ «Скіфія-Вись» 

Інформує:  начальник відділу земельних відносин Цибульський Ігор 

Анатолійович  

 

Прошу проголосувати:  

ЗА- 8 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                     УТРИМАЛИСЬ-10 

Рішення не приймається 

 

Про припинення права оренди земельної  ділянки з кадастровим номером 

3523184400:51:000:0583 та розірвання договору оренди водного об’єкта 

 Інформує:  начальник відділу земельних відносин Цибульський 

Ігор Анатолійович  

 

Прошу проголосувати:  

ЗА- 18 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

  

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

гр. Макида Ользі Степанівні у власність за адресою: вул. Привокзальна, 5 

м. Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області 

Інформує:  начальник відділу земельних відносин Цибульський Ігор 

Анатолійович  

 

Прошу проголосувати:  

ЗА-18 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

гр. Мануйловичу Валерію Вікторовичу у власність за адресою: вул. 

Гоголя, 13 м. Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської 

області 

Інформує:  начальник відділу земельних відносин Цибульський Ігор 

Анатолійович  

 

Прошу проголосувати:  

ЗА-18 



                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

гр. Кудименку Ігору Олексійовичу у власність за адресою: вул. 

Бесарабська, 84 м. Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської 

області 

Інформує:  начальник відділу земельних відносин Цибульський Ігор 

Анатолійович  

 

Прошу проголосувати:  

ЗА-18 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про реконструкцію  пішохідних переходів по вул. Центральній та вул. 

Спортивній у м.Мала Виска – за пропозицією депутата міської ради 

Зелюнка О.Ф.   

Інформує голова постійної комісії з питань ЖКГ Зелюнко Олександр 

Францевич 

 

Прошу проголосувати:  

ЗА-11 

                                                                                                      ПРОТИ-2 

                                                                                                     УТРИМАЛИСЬ-5 

Рішення приймається 

 

Гульдас Ю.Л.: Проекти рішення 34-ї сесії вичерпано. Чергову 34-ї сесію 

міської ради восьмого скликання оголошую ЗАКРИТОЮ.  

(Звучить Державний Гімн України) 

 

Міський голова                                                                            Юрій ГУЛЬДАС 

 


