
 
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  ВОСЬМОЇ  СЕСІЇ  МАЛОВИСКІВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ  

сьомого скликання 

від 27 жовтня  2017 року    

Початок засідання:10.00.    

 

Засідання двадцять сьомої позачергової сесії міської ради відкриває та проводить 

Маловисківський міський голова Гульдас Юрій Леонідович. 

Протокол засідання сесії веде спеціаліст загального відділу виконавчого комітету  

Маловисківської міської ради Котятко Тетяна Миколаївна. 

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

пленарне засідання двадцять восьмої чергової  сесії міської ради з обраних 26 депутатів  

з’явилося  20 депутатів. Відсутні 6 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 восьмої 

сесії.  Прошу проголосувати  (поіменне голосування) : 

 

                                                                                                                    ЗА-21 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Двадцять восьму сесію Маловисківської міської ради сьомого 

скликання оголошую ВІДКРИТОЮ.  

(Звучить гімн України) 

 

Гульдас Ю.Л.: На пленарне засідання двадцять восьмої сесії міської ради 

запрошені: 

заступники міського голови  

керівники структурних підрозділів міської ради 

сільські старости 

керівники комунальних підприємств, підпорядкованих міській раді. 

Отже, на порядок денний двадцять восьмої сесії Маловисківської міської ради сьомого 

скликання виносяться  такі питання: 

1. Про звіт про виконання міського бюджету за ІІІ  квартал 2017 року 

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

бюджет  на 2017 рік» 

3. Про затвердження програми  розвитку комунального  підприємства   «Міський 

ринок»  на 2018 рік» 

4. Про затвердження програми  розвитку  комунального  підприємства  «Мала Виска  

МКП»  на 2018 рік 

5. Про затвердження програми  розвитку комунального  підприємства  «Мала Виска 

Водоканал»  на 2018 рік 

6. Про затвердження програми соціально - економічного і культурного розвитку 

території Маловисківської міської ради на 2018 рік 

7. Про міську Програму оздоровлення і відпочинку дітей Маловисківської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2018 - 2022 роки 



8. Про  внесення змін до рішення міської ради від 31 травня 2017 року     № 596 «Про 

затвердження Програми підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних 

будинків /ОСББ/ у м.Мала Виска на 2017 – 20120 роки» 

9. Про внесення доповнень до  рішення  міської ради від 22 грудня  2016 року № 448 

«Про затвердження Програми соціального захисту малозабезпечених верств 

населення на 2017-2020 роки» 

10. Про затвердження Комплексної програми мобілізації зусиль Маловисківської 

міської ради та управління Державної казначейської служби по покращенню 

обслуговування  

11. Земельні питання  

12. Про погодження призначення на посаду завідувача Маловисківського дошкільного 

навчального закладу «Ромашка»  

13. Про погодження призначення на посаду завідувача Маловисківського дошкільного 

навчального закладу №5 «Чебурашка»  

14. Про депутатський запит групи депутатів ( Довгополої О.Г.) 

 

А також надійшла заява від мешканки с. Хмельове Шапошнікової Зінаїди Іванівни 

про надання дозволу на виступ по питанню рейдерського загарбання земель (городів) 

депутатами Маловисківської міської ради. Пропозиція – надати слово в межах регламенту 

у кінці сесії.  

Прошу проголосувати за такий порядок денний засідання 28-ї сесії міської  ради 

(поіменне голосування).  

 

ЗА-21 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                       УТРИМАЛИСЬ- 0  

ПОРЯДОК ДЕННИЙ приймається. Шановні колеги! Нам необхідно затвердити 

РЕГЛАМЕНТ І ПОРЯДОК РОБОТИ двадцять восьмої  сесії. 

На ваш розгляд пропонується наступний регламент і порядок роботи  сесії 

-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 двадцять восьмої сесії Маловисківської міської ради закінчити сьогодні, 

без перерви.  Інші пропозиції є? Немає. 

Прошу проголосувати за запропонований регламент і порядок роботи сесії.  

(поіменне голосування)  

ЗА-21 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                       УТРИМАЛИСЬ- 0  

Приймається.                                                      

Шановні колеги! Переходимо до розгляду питань порядку денного: 

Про звіт про виконання міського бюджету за ІІІ  квартал 2017 року 

Доповідає завідувач  сектору фінансів відділу економіки та бухгалтерського обліку 

виконкому міської ради Похила Лариса Василівна  

(доповідає Похила Л.В.). 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                               

   ЗА-21 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                        УТРИМАЛИСЬ- 0  

Рішення приймається. 



 

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 

виконкому міської ради Похила Лариса Василівна  

(доповідає Похила Л.В.) 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                               

   ЗА-21 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                       УТРИМАЛИСЬ- 0  

Рішення приймається. 

 

Про затвердження програми  розвитку комунального  підприємства   «Міський 

ринок»  на 2018 рік» 

Доповідає директор КП «Міський ринок» Олініченко Олександр Олександрович 

(доповідає Олініченко О.О.) 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                               

   ЗА-21 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                       УТРИМАЛИСЬ - 0  

Рішення приймається. 

 

Про затвердження програми розвитку комунального  підприємства  «Мала Виска  

МКП» на 2018 рік 

 

Доповідає директор КП підприємства  «Мала Виска МКП» Лисенко Володимир 

Павлович 

(доповідає Лисенко В.П.) 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                               

   ЗА-21 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                        УТРИМАЛИСЬ- 0  

Рішення приймається. 

 

Про затвердження програми розвитку комунального  підприємства  «Мала Виска 

Водоканал»  на 2018 рік 

Доповідає директор КП підприємства  «Мала Виска Водоканал»  Аврунов 

Володимир Анатолійович  

(доповідає Аврунов В.А.) 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                               

   ЗА-21 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                        УТРИМАЛИСЬ- 0  

Рішення приймається. 



 

Про затвердження програми соціально - економічного і культурного розвитку 

території Маловисківської міської ради на 2018 рік 

Доповідає завідувач сектору відділу житлово – комунального господарства 

Федоренко Г.В. 

(доповідає Федоренко Г.В.) 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                               

   ЗА-21 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                       УТРИМАЛИСЬ- 0  

Рішення приймається. 

 

Про міську Програму оздоровлення і відпочинку дітей Маловисківської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2018 - 2022 роки 

Доповідає завідувач сектору опіки та піклування виконкому міської ради 

Захватихата Павло Васильович 

(доповідає Захватихата П.В.) 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                 ЗА-21 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                      УТРИМАЛИСЬ- 0  

Рішення приймається. 

 

Про  внесення змін до рішення міської ради від 31 травня 2017 року     № 596 «Про 

затвердження Програми підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків 

/ОСББ/ у м.Мала Виска на 2017 – 20120 роки» 

Доповідає завідувач сектору відділу житлово – комунального господарства 

Федоренко Г.В. 

(доповідає Федоренко Г.В.) 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                 ЗА-21 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                       УТРИМАЛИСЬ- 0  

Рішення приймається. 

 

Про внесення доповнень до  рішення  міської ради від 22 грудня  2016 року № 448 

«Про затвердження Програми соціального захисту малозабезпечених верств населення на 

2017-2020 роки» 

Доповідає начальник відділу надання соціальних послуг виконкому міської ради 

Хмара Іван Іванович   

(доповідає Хмара І.І.) 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-21 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                        УТРИМАЛИСЬ- 0  

Рішення приймається. 

 



Про затвердження Комплексної програми мобілізації зусиль Маловисківської 

міської ради та управління Державної казначейської служби по покращенню 

обслуговування 

Доповідає секретар міської ради Постолюк Леся Анатоліївна    

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                               

ЗА-21 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                        УТРИМАЛИСЬ- 0  

Рішення приймається. 

З земельних  питань порядку денного доповідає начальник відділу земельних 

відносин Цибульський Ігор Анатолійович. Перед розглядом питань повідомляю, що 

надійшла заява про конфлікт інтересів від депутата Разілевича Романа Анатолійовича при 

розгляді питання про надання земельної ділянки Разілевичу Руслану Анатолійовичу, який 

є його близькою особою. 

Цибульський І.А.: 

Про затвердження Положення про громадські пасовища 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                               

ЗА-21 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                      УТРИМАЛИСЬ - 0  

Рішення приймається. 

 

Про створення громадських пасовищ в с-ще Вишневе Маловисківського району 

Кіровоградської області (за межами населеного пункту) 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                   ЗА-21 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                       УТРИМАЛИСЬ- 0  

Рішення приймається. 

 

Про  вилучення земельних ділянок  

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-21 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                        УТРИМАЛИСЬ- 0  

Рішення приймається. 

 

Про припинення права користування та вилучення  земельної ділянки, яка була 

надана в оренду гр. Дорохтею С.В.  за адресою:  вул. Європейська, 18-А, м. Мала Виска  

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       



                                                                                               

                                                                                                                   ЗА-21 

                                                                                                      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 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-21 

                                                                                                      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-21 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                        УТРИМАЛИСЬ- 0  

Рішення приймається. 

 

Про надання дозволу гр. Добріцькому О.А. 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. 

Містечкова,146 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                    ЗА-21 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                        УТРИМАЛИСЬ- 0  

Рішення приймається. 

 

Про надання дозволу гр. Тимощенко Н.П. 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-21 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                        УТРИМАЛИСЬ- 0  

Рішення приймається. 

 



Про надання дозволу гр. Федорову О.М. 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-21 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                       УТРИМАЛИСЬ- 0  

Рішення приймається. 

 

Про надання дозволу гр. Разілевичу Р.А. 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   

Депутат Разілевич Р.А.: Повідомляю про конфлікт інтересів.Участь у голосуванні 

не прийматиму. 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                   ЗА-20 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                      УТРИМАЛИСЬ - 0  

                 Не голосував -1 ( Разілевич Р.А.) 

Рішення приймається. 

 

Про надання дозволу гр. Герасимовичу Р.М. 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   

  

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-21 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                       УТРИМАЛИСЬ- 0  

Рішення приймається. 

 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в користування на умовах оренди громадянам міської ради 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-21 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                       УТРИМАЛИСЬ- 0  

Рішення приймається. 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Матієнко О.І. за адресою: 

пров. Поштовий, 4, м. Мала Виска 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                   ЗА-21 



                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                       УТРИМАЛИСЬ- 0  

Рішення приймається. 

 

Про надання дозволу гр. Бобришову А.Г. на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в оренду для будівництва та обслуговування будівель 

молокоприймального пункту м. Мала Виска по вул. Центральна,126   

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                   ЗА-21 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                       УТРИМАЛИСЬ- 0  

Рішення приймається. 

 

Про надання дозволу гр. Малахатько В.М. на розроблення технічної документації 

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

надання в оренду для будівництва та обслуговування магазину по вул. Європейська,18-А в 

м. Мала Виска   

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-21 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                       УТРИМАЛИСЬ- 0  

Рішення приймається. 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

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

Кіровоградської області 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                   ЗА-21 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                       УТРИМАЛИСЬ- 0  

Рішення приймається. 

 

Про надання дозволу гр. Круглову С.М. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду з правом викупу для будівництва та розміщення 

молокоприймального пункту в м. Мала Виска по вул. Європейська, 85є   

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-21 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                       УТРИМАЛИСЬ- 0  

Рішення приймається. 

 

Про надання у власність земельної ділянки гр. Філіпенко О.В. за адресою: вул. 

Пушкіна, 4/2, м. Мала Виска Маловисківського району Кіровоградської області 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 



Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-21 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                       УТРИМАЛИСЬ- 0  

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-21 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                       УТРИМАЛИСЬ- 0  

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-20 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                       УТРИМАЛИСЬ- 1  

Рішення приймається. 

Гульдас Ю.Л.: Блок земельних питань вичерпано. Продовжуємо розглядати 

питання порядку денного.  

Про погодження призначення на посаду завідувача Маловисківського дошкільного 

навчального закладу «Ромашка»  на посаду завідувача Маловисківського дошкільного 

навчального закладу №5 «Чебурашка»  

Доповідає начальник відділу освіти, молоді та спорту Шпак Алла Володимирівна. 

(доповідає Шпак А.В.) 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення про погодження на посаду 

завідувача Маловисківського дошкільного навчального закладу «Ромашка». 

 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                   ЗА-12 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                       УТРИМАЛИСЬ- 9  

Рішення не приймається. 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення про погодження на посаду 

завідувача Маловисківського дошкільного навчального закладу №5 «Чебурашка  

 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                   ЗА-12 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                       УТРИМАЛИСЬ- 9  

Рішення не приймається. 

 

Про депутатський запит Довгополої О.Г. 

Доповідає секретар міської ради Постолюк Леся Анатоліївна    



(доповідає Постолюк Л.А.) 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                               

                                                                                                                   ЗА-19 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                             УТРИМАЛИСЬ- 2  

 

Рішення приймається.  

Шановні  депутати! Порядок денний двадцять восьмої  сесії вичерпано.  Слово для 

виступу, згідно поданої заяви, надається мешканці с.Хмельове Шапошніковій Зінаїді 

Іванівні. 

(виступає Шапошнікова З.І. з питання землекористування на території с.Хмельове). 

Гульдас Ю.Л.: Хто ще  бажає виступити? Питання розглянуті. Дякую усім за 

роботу. Отже, двадцять восьму сесію міської ради сьомого скликання оголошую 

ЗАКРИТОЮ.  

 

(Звучить Державний Гімн України) 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                              Ю.Л.ГУЛЬДАС 


