
 
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  

ДВАДЦЯТЬ П′ЯТОЇ СЕСІЇ  МАЛОВИСКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  

сьомого скликання 

від 29 серпня 2017 року    

Початок засідання:10.00.    

 

Засідання двадцять п’ятої сесії міської ради відкриває та проводить голова 

Маловисківської міської ради  Гульдас Юрій Леонідович. 

Протокол засідання сесії веде начальник загального відділу виконавчого комітету  

Маловисківської міської ради Берегуленко Тамара Михайлівна. 

Гульдас Ю.Л.: Доброго дня усім присутнім!  Шановні депутати та запрошені! На 

пленарне засідання двадцять п’ятої   чергової сесії міської ради з обраних 26 депутатів  

з’явилося 14 депутатів. Відсутні 12 депутатів. Які будуть пропозиції  щодо початку  

роботи сесії ? (вносяться п р о п о з и ц і ї ) 

Надійшла пропозиція розпочати роботу пленарного засідання  двадцять п’ятої сесії.  

Прошу проголосувати (поіменне голосування) : 

 
                                                                                                                    ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

 
Двадцять п’яту   сесію Маловисківської міської ради сьомого скликання 

оголошую ВІДКРИТОЮ.  

(Звучить гімн України) 

 

Гульдас Ю.Л.:Сьогодні виповнюється річниця Ілловайської трагедії на Донбасі 

в зоні АТО. Прошу усіх присутніх вшанувати пам'ять загаблих захисників 

Української держави, які полягли в бою під Ілловайськом, хвилиною мовчання. 

(хвилина мовчання) 

 

Гульдас Ю.Л.: Продовжуємо роботу. На пленарне засідання двадцять п’ятої сесії 

міської ради запрошені: 

заступники міського голови  

керівники структурних підрозділів міської ради 

сільські старости 

старійшини 

керівники комунальних підприємств, підпорядкованих міській раді. 

 

Отже, на порядок денний двадцять п’ятої сесії Маловисківської міської ради 

сьомого скликання виносяться  питання: 

1. Про внесення змін до рішення від 22 грудня  2016 року №450 «Про міський 

бюджет  на 2017 рік» 

2. Про затвердження звіту про роботу КП «Мала Виска МКП» за І півріччя 2017 року. 

3. Про затвердження  Положення про старосту села (сіл) Маловисківської міської 

об’єднаної  територіальної громади  



4. Про затвердження Положення про Маловисківську дитячу школу  мистецтв 

5. Про затвердження Порядку переведення житлових приміщень (житлових 

будинків)у нежитлові та їх реконструкції під розміщення об’єктів невиробничої 

сфери і  нежитлових приміщень (нежитлових будинків) у житлові на території  

Маловисківської міської об΄єднаної територіальної громади 

6. Про пайову участь замовників у створенні та розвитку  інженерно-транспортної та 

соціальної інфраструктури території Маловисківської міської об'єднаної 

територіальної громади 

7. Про затвердження Положення про порядок проведення земляних робіт на території 

Маловисківської міської  об'єднаної територіальної громади 

8. Про затвердження протоколу про визначення управителя багатоквартирних 

будинків по м.Мала  Виска  

9. Про взяття на баланс пам’ятного знаку Небесній Сотні, м.Мала Виска, вул. 

Центральна  

10. Про інвентаризацію земель під розміщення об’єктів комунальної  власності 

Маловисківської  міської ради 

11. Про інвентаризацію земель під розміщення об’єктів комунальної власності відділу 

освіти, молоді та спорту  Маловисківської міської ради  

12. Земельні питання. 

 

Прошу проголосувати за такий порядок денний засідання 25-ї сесії міської  ради 

(поіменне голосування).  

                                                                                                                    ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

 

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

Нам необхідно затвердити РЕГЛАМЕНТ І ПОРЯДОК РОБОТИ двадцять 

четвертої  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.  

Роботу двадцять п’ятої сесії Маловисківської міської ради закінчити сьогодні, без 

перерви.  Інші пропозиції є? Немає. 

Прошу проголосувати за запропонований регламент і порядок роботи сесії.  

(поіменне голосування)  
 

                                                                                                                                                                                                          

ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

 

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

порядку денного: 

Про внесення змін до рішення від 22 грудня  2016 року №450 «Про міський 

бюджет  на 2017 рік» 

Доповідає завідувач  сектору фінансів відділу економіки та бухгалтерського обліку 

міської ради Стець Ірина Олексіївна 

 (Доповідає Стаць І.О.) 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. Прошу   проголосувати :                                                                       



 

ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про затвердження звіту про роботу КП «Мала Виска МКП» за І півріччя 2017 року. 

Доповідає директор КП «Мала Виска МКП» Лисенко Володимир Павлович  

(доповідає Лисенко В.П.) 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про затвердження  Положення про старосту села (сіл) Маловисківської міської 

об’єднаної  територіальної громади Про затвердження звіту про роботу КП «Мала 

Виска МКП» з благоустрою території міської об’єднаної територіальної громади   

Доповідає керуюча справами виконкому міської ради Линник Людмила Іванівна  

(доповідає Линник Л.І.) 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про затвердження Положення про Маловисківську дитячу школу  мистецтв 

Доповідає секретар міської ради Постолюк Леся Анатоліївна  

(доповідає Постолюк Л.А.) 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                               

                                                                                                                 ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про затвердження Порядку переведення житлових приміщень (житлових будинків)у 

нежитлові та їх реконструкції під розміщення об’єктів невиробничої сфери і  

нежитловихприміщень (нежитлових будинків) у житлові на території  

Маловисківської міської об΄єднаної територіальної громади 

Доповідає завідувач сектору будівництва та архітектури відділу житлово – комунального 

господарства міської ради Пісний Сергій Анатолійович  

(доповідає Пісний С.А.) 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       



                                                                                               

                                                                                                                 ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про пайову участь замовників у створенні та розвитку  інженерно-транспортної та 

соціальної інфраструктури території Маловисківської міської об'єднаної 

територіальної громади 

Доповідає завідувач сектору будівництва та архітектури відділу житлово – комунального 

господарства міської ради Пісний Сергій Анатолійович  

(доповідає Пісний С.А.) 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                               

                                                                                                                 ЗА-9 

                                                                                             ПРОТИ-2 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-4 

Рішення не приймається. 

 

Про затвердження Положення про порядок проведення земляних робіт на території 

Маловисківської міської  об'єднаної територіальної громади 

Доповідає завідувач сектору будівництва та архітектури відділу житлово – комунального 

господарства міської ради Пісний Сергій Анатолійович  

(доповідає Пісний С.А.) 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                               

                                                                                                                 ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про затвердження протоколу про визначення управителя багатоквартирних 

будинків по м.Мала  Виска  

Доповідає завідувач сектору будівництва та архітектури відділу житлово – комунального 

господарства міської ради Пісний Сергій Анатолійович  

(доповідає Пісний С.А.) 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                               

                                                                                                                 ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Про взяття на баланс пам’ятного знаку Небесній Сотні, м.Мала Виска, вул. 

Центральна  

Доповідає секретар міської ради Постолюк Леся Анатоліївна  

(доповідає Постолюк Л.А) 



Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                               

ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Гульдас Ю.Л.: З земельних  питань порядку денного доповідає начальник відділу 

земельних відносин Цибульський Ігор Анатолійович 

(Доповідає Цибульський І.А.) 

 

Про інвентаризацію земель під розміщення об’єктів комунальної  власності 

Маловисківської  міської ради 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                              ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про інвентаризацію земель під розміщення об’єктів комунальної 

власності відділу освіти, молоді та спорту  Маловисківської міської ради  

Переходимо до блоку земельних питань.  

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

Про  вилучення   земельних ділянок  

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

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

власність громадянам міської ради (за основу) 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                 ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

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

власність громадянам міської ради (Крім Кашпуровської В.Г.) 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 



Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                 ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

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

власність громадянам міської ради (в цілому). 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                 ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про надання згоди гр. Кравченко А.В. 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   

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про надання згоди гр. Жанталай Н.О. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду для встановлення тимчасового закритого 

навісу в м. Мала Виска по вул. Центральна, 64   

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                      

                                                                                                                 ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянам міської ради 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                 ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Бойко А.Ю. за адресою: с. Первомайське, Маловисківського району 

Кіровоградської області 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                 ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 



                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Кіріякову В.В. за адресою: с. Олександрівка, Маловисківського району 

Кіровоградської області 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Кіріякову В.В. за адресою: с. Олександрівка, Маловисківського району 

Кіровоградської області 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Кіріякову В.В. за адресою: с. Олександрівка, Маловисківського району 

Кіровоградської області 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про надання у власність земельної ділянки гр. Олефір С.А. за адресою: вул. 

Проліскова, 38, м. Мала Виска Маловисківського району Кіровоградської області 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                 ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про надання у власність земельної ділянки гр. Руденко Т.О. за адресою: вул. М. 

Коцюбинського, 19, м. Мала Виска Маловисківського району Кіровоградської 

області 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 



Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Биканову А.В. за 

адресою: вул. Красна, 54 с. Олександрівка Маловисківського району 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                 ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про надання дозволу гр. Чабаненко Л.П. на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 

розміщення ТС на умовах особистого строкового сервітуту в м. Мала Виска по вул. 

Містечковій 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Швець В.А. за 

адресою: вул. Комунальна, 1А м. Мала Виска Маловисківського району 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                      

                                                                                                                 ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про надання згоди гр. Анісімовій В.Г 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   

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                 ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Блок земельних питань вичерпано.  

 

Гульдас Ю.Л.: Шановні  депутати! Порядок денний двадцять п’ятої  сесії вичерпано. У 

кого є оголошення? Хто бажає виступити? Питання розглянуті. Дякую усім за роботу. 

Отже, двадцять п’яту сесію міської ради сьомого скликання оголошую ЗАКРИТОЮ.  

(Звучить Державний Гімн України) 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                                Ю.Л.ГУЛЬДАС 


