
  
У К Р А Ї Н А 

Маловисківська міська рада 
Маловисківського району  Кіровоградської області 

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

ПРОТОКОЛ  

П′ЯТНАДЦЯТОЇ  СЕСІЇ  МАЛОВИСКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  

сьомого скликання 

від  25 листопада 2016 року    

Початок засідання:10.00.    

Засідання п’ятнадцятої сесії міської ради відкриває та проводить голова 

Маловисківської міської ради Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади 

Гульдас Юрій Леонідович. 
Протокол засідання сесії веде спеціаліст – діловод Маловисківської міської ради 

Берегуленко Тамара Михайлівна. 

 

Гульдас Ю.Л.: Шановні депутати та запрошені! На пленарне засідання 

п’ятнадцятої чергової сесії міської ради з обраних 26 депутатів з’явилося 20 депутатів. 

Відсутні 6 депутатів. Які будуть пропозиції  щодо початку  роботи сесії ? 

(в н о с я т ь с я    п р о п о з и ц і ї ) 

        Надійшла пропозиція розпочати роботу пленарного засідання п’ятнадцятої 

сесії.  Прошу проголосувати : 

                                                                                                                    ЗА-22 

                                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Гульдас Ю.Л.: П’ятнадцяту сесію Маловисківської міської ради сьомого 

скликання оголошую ВІДКРИТОЮ .  

(Звучить гімн України) 

 

На пленарне засідання п’ятнадцятої  сесії міської ради запрошені: 

заступники міського голови  

керівники структурних підрозділів міської ради 

сільські старости 

керівники комунальних підприємств, підпорядкованих міській раді 

члени Ради старійшин 

директор департаменту з охорони здоров’я Кіровоградської облдержадміністрації 

Рибальченко Олег Миколайович.  

Отже, на порядок денний п’ятнадцятої  сесії Маловисківської міської ради сьомого 

скликання виносяться  питання: 

1. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2015 року №25 «Про 

міський бюджет» 

2. Про внесення доповнень до рішення міської ради від 10.06.2016 року № 182 

«Про затвердження Програми «Компенсаційні виплати за проїзд пільговим категоріям 

громадян на приміських маршрутах загального користування автомобільним транспортом 

на території об’єднаної територіальної громади» 

3. Про створення комунальної медичної установи «Маловисківська міська 

амбулаторія загальної практики сімейної медицини об’єднаної територіальної громади» 

4. Про затвердження Положення про Почесну грамоту Маловисківської міської 

ради 



5. Про затвердження Положення про Подяку міського голови 

6. Про затвердження Програми розвитку краєзнавства та туризму 

Маловисківської міської ради  

7. Про утворення аматорського об’єднання - хорового колективу «Зорі над 

Виссю»  

8. Про затвердження міського плану заходів з виконання у 2016 році 

Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про 

права дитини» на період до 2016 року 

9. Про внесення змін до складу опікунської ради та громадської інспекції у 

справах неповнолітніх при виконавчому комітеті Маловисківської міської ради 

10. Про надання дозволу відділу освіти, молоді та спорту  на укладання 

договору з ПП «Семчишина А.Б.» на аренду приміщення в Маловисківській ЗШ №3 

11. Про затвердження типового договору про надання послуг з управління та 

утримання будинку і споруд та прибудинкових територій  в житлових багатоквартирних 

будинках в м. Мала Виска 

12. Про надання дозволу на реконструкцію та перепрофілювання  приміщення 

ЗШ, с.Первомайське  на центр активності громади 

13. Про затвердження Порядку  демонтажу торгівельних ларьків (павільйонів) 

на місцях, які знаходяться на території  КП «Міський ринок» 

14. Про затвердження поточних індивідуальних технологічних нормативів 

використання питної води 

15. Про вступ Маловисківської міської ради, як органу місцевого 

самоврядування, до Добровільного об’єднання органів місцевого самоврядування – 

Асоціації «Сталі та розумні міста України» 

16. Про перейменування провулку Холодноярського (Радянського ) на провулок 

Велігіна 

17. Про затвердження Переліку назв вулиць та провулків у населених пунктах 

Маловисківської міської ради  

18. Земельні питання.  

19. Про надання матеріальної допомоги на лікування мешканцям міської ради. 

Додатково прошу включити до порядку денного питання: 

 Про погодження створення на території Маловисківської міської об’єднаної 

територіальної громади міськрайонного ЦНАПу 

Доповідатиме керуюча справами виконкому міської ради Линник Л.І. 

 Про звернення до Маловисківської районної ради з пропозицією про 

створення міськрайонного ЦНАПу  

Доповідатиме з даних питань секретар ради Постолюк Л.А. 

 Інших пропозицій щодо порядку денного немає?  

Прошу проголосувати за такий порядок денний засідання 15-ї сесії міської  ради.  

                                                                                                                               ЗА-22 

                                                                                                                         ПРОТИ-0 

                                                                                                             УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Гульдас Ю.Л.: ПОРЯДОК ДЕННИЙ приймається. Шановні колеги! Нам 

необхідно затвердити РЕГЛАМЕНТ І ПОРЯДОК РОБОТИ п’ятнадцятої  сесії. 

На ваш розгляд пропонується наступний регламент і порядок роботи  сесії 

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

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

роботи сесії.  А також будуть розглянуті депутатські звернення депутатів Бровченка О.Д. 

та Артишка В.В.. 



Виступити перед депутатами міської ради також мають наміри, згідно поданих 

заяв, гр.Бабаєва Наталія Василівна, гр.Бабаєв Геннадій Асламович, що проживають 

м.Мала Виска, вул. Шевченка, 72, кв.3. 

Роботу п’ятнадцятої  сесії Маловисківської міської ради закінчити сьогодні, без 

перерви.  Інші пропозиції є? Немає. Прошу проголосувати за запропонований регламент і 

порядок роботи сесії.  

                                                                                                                                ЗА-22 

                                                                                                                         ПРОТИ-0 

                                                                                                            УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Гульдас Ю.Л.: Приймається. Шановні колеги! Враховуючи, що сьогодні на сесії 

міської ради присутній директор департаменту з охорони здоров’я Кіровоградської 

облдержадміністрації Рибальченко Олег Миколайович, який має обмеження у часі в 

зв’язку з необхідністю виконання своїх обов’язків, пропоную розглянути третє питання 

порядку денного «Про створення комунальної медичної установи «Маловисківська міська 

амбулаторія загальної практики сімейної медицини об’єднаної територіальної громади»» 

першим питанням. З даного питання доповідатиме керуючий справами виконкому міської 

ради Линник Людмила Іванівна. 

(Линник Л.І. доповідає) 

Гульдас Ю.Л.: Шановні депутати, перед прийняттям рішення пропоную провести 

обговорення даного питання. 

Депутат Таран Л.В.: Постійною профільною комісією,до складу якої я входжу,  не 

погоджено даний проект рішення «Про створення комунальної медичної установи 

«Маловисківська міська амбулаторія загальної практики сімейної медицини об’єднаної 

територіальної громади»». Пропоную заслухати головного лікаря КЗ ЦПМСД Левченко 

Ольгу Миколаївну, яка присутня на засіданні сесії з даного питання. 

Гульдас Ю.Л.: Ми заслухаємо головного лікаря КЗ ЦПМСД Левченко О.М.. Але 

спочатку пропоную надати можливість виступити перед сесією директору департаменту з 

охорони здоров’я Кіровоградської облдержадміністрації Рибальченку Олегу 

Миколайовичу. 

Рибальченко О.М.: На сьогодні є правова основа для створення медичної галузі на 

рівні надання первинної медичної допомоги у громаді. Громаді вирішувати, як проводити 

надання медичних послуг. Перевага створення медичної галузі у громаді є те, що громада 

матиме можливість контролювати видатки з бюджету на її утримання та оплату праці 

медичних працівників. Така організація управління надасть можливість оперативно 

впливати на ситуацію в галузі надання медичних послуг, направляти додаткові кошти для 

розвитку медичних установ на території. Отже, ви сьогодні маєте можливість своїм 

рішенням розпочати реформування медичної галузі на окремій території. 

Гульдас Ю.Л.: Слово для виступу надається головному лікарю КЗ  

Маловисківський центр надання медико – санітарної допомоги Левченко О.М. 

Левченко О.М.: На сьогоднішній день у місті Мала Виска у приміщенні 

Маловисківської ЦРЛ функціонує КЗ  Маловисківський центр надання медико – 

санітарної допомоги, який обслуговує в т.ч. мешканців Маловисківської міської 

об’єднаної територіальної громади. Про використання коштів  субвенції з міського 

бюджету у 2016 року на даний час не готова звітувати, так як бюджетний рік ще не 

скінчився і бухгалтерська служб ще не готова надати такі розрахунки. Але у разі 

прийняття рішення про створення окремої медичної галузі у громаді існуючий 

комунальний заклад втратить частину фінансування, що призведе до  погіршення мед 

обслуговування населення.Крім того, створення Маловисківська міської амбулаторії 

загальної практики сімейної медицини об’єднаної територіальної громади на базі 

Паліївського ФАПу призведе до ряду незручностей для мешканців міста Мала Виска та 

жителів інших сіл. 



Гульдас Ю.Л.: Слово надається головному лікарю Маловисківської ЦРЛ Чурпію 

Костянтину Леонідовичу. 

Чурпій К.Л.: Питання про створення Маловисківська міська амбулаторії загальної 

практики сімейної медицини об’єднаної територіальної громади на базі Паліївського 

ФАПу в умовах реформування медичної галузі має ризики. Коштів з бюджету на 

утримання галузі, які виділяються на КЗ Маловисківський ЦПМСД не вистачає, він 

функціонує за рахунок дотацій з районного та обласного бюджетів. Тому застерігаю 

депутатів – прийнявши рішення про створення медичної галузі в громаді можна завдати 

непоправного удару по районній структурі, а постраждають від цього пересічні мешканці.  

Таран Л.В.: Шановні депутати, прошу прислухатися до думки керівництва 

Маловисківської ЦРЛ та КЗ ЦПМСД. 

Гульдас Ю.Л.: Шановні депутати, вношу пропозицію про зняття питання «Про 

створення комунальної медичної установи «Маловисківська міська амбулаторія загальної 

практики сімейної медицини об’єднаної територіальної громади»» з порядку денного та 

перенести його розгляд на чергову сесію. Наразі передаю головування на сесії секретарю 

міської ради та залишу засідання, щоб провести директора департаменту Рибальченка 

О.М.  

Постолюк Л.А.: Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення щодо зняття 

з порядку денного питання «Про створення комунальної медичної установи 

«Маловисківська міська амбулаторія загальної практики сімейної медицини об’єднаної 

територіальної громади»» на засідання чергової сесії.  Прошу проголосувати :                                                                       

                                                                                                                               ЗА-18 

                                                                                                                        ПРОТИ-1 

                                                                                                            УТРИМАЛИСЬ-2 

 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. Отже, питання «Про створення комунальної 

медичної установи «Маловисківська міська амбулаторія загальної практики сімейної 

медицини об’єднаної територіальної громади»» знімається з порядку денного 15 сесії. 

Продовжуємо  розгляд питань порядку денного: 

 

Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2015 року №25 «Про міський 

бюджет». Доповідає спеціаліст сектору фінансів відділу економіки та бухгалтерського 

обліку міської ради Стець Ірина Олексіївна 

(доповідає Стець І.О.) 

 

Гульдас Ю.Л.: Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                              ЗА-21 

                                                                                                                       ПРОТИ-0 

                                                                                                           УТРИМАЛИСЬ-0 

 (На час голосування у залі відсутня депутат міської ради Таран Л.В.) 

 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. 

Про внесення доповнень до рішення міської ради від 10.06.2016 року № 182 «Про 

затвердження Програми «Компенсаційні виплати за проїзд пільговим категоріям громадян 

на приміських маршрутах загального користування автомобільним транспортом на 

території об’єднаної територіальної громади». Доповідає начальник відділу надання 

соціальних послуг Хмара Іван Іванович 

 (доповідає Хмара І.І.) 

 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 



Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                                  ЗА-21 

                                                                                                                          ПРОТИ-0 

                                                                                                              УТРИМАЛИСЬ-0 

(На час голосування у залі відсутня депутат міської ради Таран Л.В.) 

 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. 

Про затвердження Положення про Почесну грамоту Маловисківської міської ради. 

Доповідає заступник міського голови з питань виконавчих органів ради Жовтило Алла 

Василівна 

(Жовтило А.В. доповідає) 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу проголосувати :                                                                       

                                                                                                                                 ЗА-22 

                                                                                                                          ПРОТИ-0 

                                                                                                             УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається.  

Про затвердження Положення про Подяку міського голови. Доповідає заступник 

міського голови з питань виконавчих органів ради Жовтило Алла Василівна 

(Жовтило А.В. доповідає) 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу проголосувати :                                                                       

                                                                                                                                   ЗА-22 

                                                                                                                          ПРОТИ-0 

                                                                                                              УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається.  

Про затвердження Програми розвитку краєзнавства та туризму Маловисківської 

міської ради. Доповідає начальник відділу культури та туризму виконкому міської ради 

Рижикова Юлія Олександрівна.   

(Доповідає Рижикова Ю.О.) 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу проголосувати :                                                                       

                                                                                                                                ЗА-21 

                                                                                                                         ПРОТИ-0 

                                                                                                            УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається.  

Про утворення аматорського об’єднання - хорового колективу «Зорі над Виссю» . 

Доповідає начальник відділу культури та туризму виконкому міської ради Рижикова Юлія 

Олександрівна.   

(Доповідає Рижикова Ю.О.) 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу проголосувати :                                                                       

                                                                                                                                 ЗА-22 

                                                                                                                          ПРОТИ-0 



                                                                                                             УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається.   

Про затвердження міського плану заходів з виконання у 2016 році 

Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про 

права дитини» на період до 2016 року. Доповідає інспектор з питань захисту прав дітей 

Захватихата Павло Васильович 

(доповідає Захватихата П.В.) 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                                    ЗА-22 

                                                                                                                            ПРОТИ-0 

                                                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. 

Про внесення змін до складу опікунської ради та громадської інспекції у справах 

неповнолітніх при виконавчому комітеті Маловисківської міської ради. Доповідає 

інспектор з питань захисту прав дітей Захватихата Павло Васильович 

(доповідає Захватихата П.В.) 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                                 ЗА-22 

                                                                                                                          ПРОТИ-0 

                                                                                                             УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. 

Про надання дозволу відділу освіти, молоді та спорту  на укладання договору з ПП 

«Семчишина» на аренду приміщення в Маловисківській ЗШ №3. Доповідає спеціаліст – 

юрист відділу освіти, молоді та спорту виконкому міської ради Путник Ігор Вікторович. 

(доповідає Путник І.В.) 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                                ЗА-22 

                                                                                                                          ПРОТИ-0 

                                                                                                             УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про затвердження типового договору про надання послуг з управління та 

утримання будинку і споруд та прибудинкових територій  в житлових багатоквартирних  

будинках в м. Мала Виска. Доповідає начальник сектору містобудування та архітектури  

відділу з питань житлово - комунального господарства Пісний Сергій Анатолійович 

(доповідає Пісний С.А.) 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу проголосувати :                                                                       

                                                                                                                                 ЗА-22 

                                                                                                                          ПРОТИ-0 



                                                                                                          УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається.  

Про надання дозволу на реконструкцію та перепрофілювання  приміщення ЗШ, с. 

Первомайське  на Центр активності громади. Доповідає начальник сектору 

містобудування та архітектури  відділу з питань житлово - комунального господарства 

Пісний Сергій Анатолійович 

(доповідає Пісний С.А.) 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу проголосувати :                                                                       

                                                                                                                                  ЗА-22 

                                                                                                                          ПРОТИ-0 

                                                                                                             УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається.  

Про затвердження поточних індивідуальних технологічних нормативів 

використання питної води. Доповідає начальник сектору містобудування та архітектури  

відділу з питань житлово - комунального господарства Пісний Сергій Анатолійович 

(доповідає Пісний С.А.) 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу проголосувати :                                                                       

                                                                                                                               ЗА-22 

                                                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                                                            УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається.  

Про затвердження Порядку  демонтажу  торгівельних ларьків (павільйонів) на 

місцях, які знаходяться на території  КП «Міський ринок». Доповідає директор КП «Мала 

Виска Міський ринок» Олініченко Олександр Олександрович. 

(доповідає Олініченко О.О.) 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу проголосувати :                                                                       

                                                                                                                                ЗА-22 

                                                                                                                         ПРОТИ-0 

                                                                                                            УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається.  

Про вступ Маловисківської міської ради, як органу місцевого самоврядування, до 

Добровільного об’єднання органів місцевого самоврядування – Асоціації «Сталі та 

розумні міста України». Доповідає секретар ради Постолюк Леся Анатоліївна 

(доповідає Постолюк Л.А.) 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                               ЗА-22 

                                                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                                                            УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. 

Про перейменування провулку Холодноярського (Радянського ) на провулок 

Велігіна. Доповідає секретар ради Постолюк Леся Анатоліївна 

(доповідає Постолюк Л.А.) 

 



Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                               ЗА-21 

                                                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                                                            УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. 

Про затвердження Переліку назв вулиць та провулків  у населених пунктах 

Маловисківської міської ради. Доповідає секретар ради Постолюк Леся Анатоліївна 

(доповідає Постолюк Л.А.) 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                               ЗА-21 

                                                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                                                            УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

Про надання матеріальної допомоги громадянам міської ради. 

Доповідає секретар міської ради Постолюк Леся Анатоліївна 

(доповідає Постолюк Л.А.) 

 

Про надання матеріальної допомоги гр. Максименко Антоніні Антонівні, м.Мала 

Виска, вул. Квіткова, 86 

 

Гульдас Ю.Л.: Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                               ЗА-21 

                                                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                                                            УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. 

Про надання матеріальної допомоги гр. Скрипник Вікторії Миколаївні, вул. 

Матросова, 14, кв.3 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                               ЗА-21 

                                                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                                                            УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. 

Про надання матеріальної допомоги гр. Ніколенко Надії Федорівні, м.Мала Виска, 

вул. Шевченка, 7, кв.109 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                               ЗА-21 

                                                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                                                            УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. 

 

Про надання матеріальної допомоги гр. Звєрєву Павлу Семеновичу, м.Мала Виска, 

вул. Мічуріна, 29/1 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 



Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                               ЗА-21 

                                                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                                                            УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. 

 

Про надання матеріальної допомоги гр. Бичанчук Аллі Степанівні, м.Мала Виска, 

вул. Матусівська, 73 на лікування чоловіка, гр. Бичанчука Івана Івановича, інваліда І 

групи  

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                               ЗА-21 

                                                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                                                            УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. 

 

Про надання матеріальної допомоги гр. Ткаченко Любові Володимирівні, м.Мала 

Виска, вул. Пушкіна, 69, на лікування онуки Туркевич Діани Володимирівни, 2010 р.н. 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                               ЗА-21 

                                                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                                                            УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. 

Переходимо до блоку земельних питань. Земельні питання доповідає інспектор 

земельного відділу міської ради Цибульський Ігор Анатолійович.  

Перед розглядом земельних питань повідомляю, що на сесію міської ради надійшла 

заява про конфлікт інтересів депутата Артишка Валерія Володимировича, при розгляді 

питання про погодження надання пропозицій щодо виділення земельної ділянки у 

власність із земель державної власності Матку Василю Миколайовичу, Матку Василю 

Васильовичу, Матко Наталії Григорівні, які є його близькими особами.   

 

Про надання згоди на проведення  нормативної грошової оцінки земель м.Мала 

Виска, с.Краснопілка, с.Вишневе, с.Заповідне, с.Олександрівка, с.Тарасівка, 

с.Новомиколаївка  

 

Гульдас Ю.Л.: Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                               ЗА-21 

                                                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                                                            УТРИМАЛИСЬ-0 

                                                                                     . 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. 

Про затвердження проекту землеустрою  щодо  відведення   земельної  ділянки в  

оренду ПАТ «Кіровоградобленерго» для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд, об’єктів передачі електричної енергії (КТП № 224) по 

пров. І Професійний в м. Мала Виска 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       



                                                                                                                               ЗА-21 

                                                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                                                            УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. 

Про затвердження проекту землеустрою  щодо  відведення   земельної  ділянки в  

оренду ПАТ «Кіровоградобленерго» для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд, об’єктів передачі електричної енергії (КТП № 37) по 

пров. Річному в м. Мала Виска  

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                               ЗА-21 

                                                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                                                            УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. 

Про затвердження проекту землеустрою  щодо  відведення   земельної  ділянки в  

оренду ПАТ «Кіровоградобленерго» для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд, об’єктів передачі електричної енергії (КТП № 6) 

перехрестя вулиць Транспортної та Європейської в м. Мала Виска  

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                               ЗА-21 

                                                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                                                            УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) громадянам Шинкар І.А., Староселець Л.І., 

Пісковій А.О.,Фундовній Л.М. в оренду для розміщення та обслуговування виробничих 

приміщень по вул. Челюскіна, 1 в м. Мала Виска  

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                               ЗА-21 

                                                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                                                            УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Савченку О.В. за 

адресою: вул. Гоголя, 56 м. Мала Виска Маловисківського району 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                               ЗА-21 

                                                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                                                            УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. 

Про  вилучення земельних ділянок  

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                               ЗА-21 



                                                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                                                            УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. 

Про надання згоди на розроблення проекту землеустрою  щодо  відведення 

земельної ділянки у власність  громадянам міської ради 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                               ЗА-21 

                                                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                                                            УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. 

Про надання згоди на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельних ділянок  в натурі (на місцевості) для передачі їх у власність 

громадянам міської ради 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                               ЗА-21 

                                                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                                                            УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Коваленко Т.С. за 

адресою: вул. М. Коцюбинського, 61 м. Мала Виска Маловисківського району 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                               ЗА-18 

                                                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                                                            УТРИМАЛИСЬ-1 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр.Кравченко В. М. за адресою: вул. Центральна, 78, с. Первомайське  

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                               ЗА-19 

                                                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                                                            УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність гр. Кочерещенко Лідії Дмитрівні за адресою: вул.Степова та вул. Перемоги, 21, 

с. Олександрівка Маловисківського району 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                               ЗА-19 

                                                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                                                            УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр.Груші Н.В. за адресою: вул. Пушкіна, 25, м.Мала Виска  



Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                               ЗА-19 

                                                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                                                            УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

безоплатно у власність гр. Бобринець Л.І. за адресою: вул.Нижня, 6, с. Тарасівка 

Маловисківського району 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                               ЗА-19 

                                                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                                                            УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

співвласникам комплексу будівель та споруд в оренду з правом викупу без виділення 

земельних часток в натурі (на місцевості) за адресою: вул. Центральна, 63/6, м. Мала 

Виска 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                               ЗА-19 

                                                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                                                            УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. 

 

Про погодження надання пропозицій щодо виділення земельної ділянки у власність 

із земель державної власності  

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                               ЗА-18 

                                                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                                                            УТРИМАЛИСЬ-0 

                                                                            НЕ ГОЛОСУВАЛО -1- Артишко В.В. 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. 

 

Про надання згоди гр. Чепізі Юрію Михайловичу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для будівництва та розміщення 

гаража для легкового автомобіля в м. Мала Виска по вул. Горіхова   

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                               ЗА-19 

                                                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                                                            УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. 

 

Про надання згоди гр. Сібірцевій Світлані Анатоліївні на розроблення проекту 

землеустрою  щодо відведення земельної ділянки в оренду для будівництва та розміщення 



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

територія будинку №84) 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                               ЗА-19 

                                                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                                                            УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. 

 

Про надання згоди гр. Корвяковій Світлані Григорівні на розроблення проекту 

землеустрою  щодо відведення земельної ділянки в оренду для будівництва та розміщення 

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

територія будинку №84) 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                               ЗА-19 

                                                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                                                           УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. 

Блок земельних питань вичерпано. Переходимо до наступних питань. 

Про погодження створення на території Маловисківської міської об’єднаної 

територіальної громади міськрайонного ЦНАПу 

Доповідає Линник Л.І. 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                               ЗА-19 

                                                                                                                       ПРОТИ-0 

                                                                                                           УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. 

 

Про звернення до Маловисківської районної ради з пропозицією про створення 

міськрайонного ЦНАПу  

Доповідає Постолюк Л.А. 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                               ЗА-21 

                                                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                                                            УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. Шановні  депутати  ! 

Порядок денний п’ятнадцятої  сесії вичерпано. У кого є  зауваження щодо ведення 

та порядку роботи сесії?  Немає.  

Тепер слово надаємо  мешканцям громади, хто подав заяву на виступ на сесії 

міської ради. 

(Виступ Бабаєвої Н.В. з питань розвитку позашкільної освіти). 

Гульдас Ю.Л.: Отже, п’ятнадцяту  сесію міської ради сьомого скликання 

оголошую ЗАКРИТОЮ. Дякую усім за роботу. 

(Звучить Державний Гімн України) 

Міський голова                                                                                 Ю.Л.ГУЛЬДАС 


