
   
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 ДЕВ′ЯТОЇ   СЕСІЇ  МАЛОВИСКІВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ  

сьомого скликання 

від 30 листопада  2017 року    

 

Початок засідання:10.00.    

 

Засідання двадцять дев’ятої чергової сесії міської ради відкриває та проводить 

Маловисківський міський голова 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 дев’ятої  ради з обраних 26 депутатів  з’явилося 18  

депутатів. Відсутні 8 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 дев’ятої  сесії.  

Прошу проголосувати (поіменне голосування) : 

                                                                                                                    ЗА-19 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Двадцять дев’яту сесію Маловисківської міської ради сьомого скликання 

оголошую ВІДКРИТОЮ.  

(Звучить гімн України) 

Гульдас Ю.Л.: Пропоную розпочати пленарне засідання з  відзначення наших 

мешканців Маловисківської  громади, які сьогодні своєю активною діяльністю 

прославляють  громаду та  рідне  місто Малу Виску, беруть участь у формуванні  її 

позитивного іміджу.Повідомляю присутнім, що на адресу Маловисківської міської ради 

надійшов лист Міністерства молоді та спорту України. З Вашого дозволу зачитаю цей 

лист (зачитує лист). 

Запрошую координатора команди – заступника директора гімназії Крячко Наталію 

Вікторівну та команду «Шейк» для нагородження Грамотою та Подяками 

Маловисківської міської ради. 

(Церемонія нагородження) 

Гульдас Ю.Л.:  Наступна приємність. 28 жовтня цього року проходив Молодіжний 

форум.  Молодь з Маловисківської, Новоукраїнської, Бобринецької громад з’їхалася до м. 

Мала Виска. Мета зустрічі – обговорення молодіжної політики в ОТГ.  Захід пройшов на 

високому рівні. Молодь пропонувала ідеї, як сьогодні вже змінити наше життя на краще. 

Захід проходив у актовому залі ЗШ №3. Надаю слово виконавчому директору  

громадської організації «Територія успіху» Інгі Дуднік, яка має можливість більш 

детально розповісти про цей форум та відзначити представників молоді нашої громади.  

(виступає Інга Дуднік). 

Гульдас Ю.Л.:  Продовжуємо роботу. На пленарне засідання двадцять дев’ятої 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 дев’ятої сесії Маловисківської міської ради сьомого 

скликання виносяться  такі питання: 

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

бюджет  на 2017 рік»; 

2. Про внесення змін до Положення про відділ надання соціальних послуг з 

соціальної підтримки населення  міської ради ; 

3. Про внесення доповнень до рішення сесії міської ради  від 22 грудня  2016 року  № 

448 «Про затвердження Програми соціального захисту  малозабезпечених верств 

населення на 2017-2020 роки»; 

4. Про внесення доповнення до „Програми цивільного захисту  Маловисківського  

міської об’єднаної територіальної громади на 2016-2020 роки ”; 

5. Про додаткові заходи щодо підвищення ефективності запобігання і протидії 

корупції, вдосконалення діяльності органу місцевого самоврядування в реалізації 

антикорупційної стратегії; 

6. Про затвердження антикорупційної програми Маловисківської міської ради на 

2017-2018 роки; 

7. Про затвердження заходів з  реалізації  Програми забезпечення  культурно-масових 

заходів  Маловисківської міської ради та її виконавчих органів  на 2016-2020 роки 

на  2018 рік ; 

8. Про міську Програму подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на 

території Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади у період з 

2018 по 2021 роки; 

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

неповнолітніх при виконавчому комітеті Маловисківської міської ради; 

10. Земельні питання ; 

11. Про затвердження порядку розрахунків, обліку та відшкодування різниці в тарифах 

комунальним підприємствам міської ради – виробникам житлово - комунальних 

послуг у випадку невідповідності фактичної вартості послуг тарифам для 

населення, встановленим міською радою; 

12. Про результати розгляду депутатського  запиту  Довгополої О.Г. 

Також надійшло письмове звернення  від мешканців з приводу медичної реформи та 

формування госпітальних округів – звернення буде зачитано  в рамках  регламенту у кінці 

сесії.  

Прошу проголосувати за такий порядок денний засідання 29-ї сесії міської  ради 

(поіменне голосування).  

ЗА-19 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ приймається.  

Шановні колеги! Нам необхідно затвердити РЕГЛАМЕНТ І ПОРЯДОК РОБОТИ 

двадцять девятої  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 дев’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-19 



                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

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 спеціаліст  сектору фінансів відділу економіки та бухгалтерського обліку 

виконкому міської ради Стець Ірина Олексіївна   

(доповідає Стець І.О.) 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-19 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

Про внесення змін до  Положення про відділ надання соціальних послуг з 

соціальної підтримки населення  міської ради  

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-19 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

Про внесення доповнень до рішення сесії 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-19 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

Про внесення доповнення до „Програми цивільного захисту  Маловисківського  

міської об’єднаної територіальної громади 

на 2016-2020 роки ” 

Доповідає секретар міської ради Постолюк Леся Анатоліївна    

(доповідає Постолюк Л.А.) 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-19 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

Про додаткові заходи щодо підвищення ефективності запобігання і протидії 

корупції, вдосконалення діяльності органу місцевого самоврядування в реалізації 

антикорупційної стратегії 



Доповідає секретар міської ради Постолюк Леся Анатоліївна    

(доповідає Постолюк Л.А.) 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

      ЗА-12 

                                                                                        ПРОТИ-7 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення не приймається. 

Про затвердження антикорупційної програми Маловисківської міської ради на 2017-2018 

роки 

Доповідає секретар міської ради Постолюк Леся Анатоліївна    

(доповідає Постолюк Л.А.) 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

      ЗА-12 

                                                                                        ПРОТИ-7 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення не приймається. 

Про затвердження заходів з реалізації Програми забезпечення  культурно-масових заходів 

Маловисківської міської ради та її виконавчих органів  на 2016-2020 роки на  2018 рік  

Доповідає секретар міської ради Постолюк Леся Анатоліївна    

(доповідає Постолюк Л.А.) 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-19 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

Про міську Програму подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на території 

Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади у період з 2018 по 2021 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-19 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

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

неповнолітніх при виконавчому комітеті Маловисківської міської ради 

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-19 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

(сесійне засідання залишають депутати Діордіца В.А., Ніколенко М.В., Таран Л.В., 

Плахута О.В.) 



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

земельних відносин Цибульський Ігор Анатолійович.  

Цибульський І.А.: До Вашої уваги наступні проекти рішень: 

Про доцільність зняття мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення 

Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

Про  вилучення   земельних ділянок  

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  

Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, яка підлягає продажу і 

знаходиться в оренді гр. Чепігі Ю.М. в м. Мала Виска по вул. Горіхова 

Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

Про надання дозволу ФОП Дубінській Л.М. 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 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                   ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

Про надання дозволу Ковальовій С.А. на розміщення ТС для ведення підприємницької 

діяльності в м. Мала Виска по вул. Шевченка,62а 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                   ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі, для передачі в оренду з правом викупу гр. Стегарю М.В. по 

вул. Центральна, 60-б  в  м. Мала Виска  

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 

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 

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. Михайлович О.І. за 

адресою: вул. Квіткова, 76,  м. Мала Виска Маловисківського району 

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. Коваленку Ю.І. за 

адресою: вул. М. Коцюбинського, 46 м. Мала Виска Маловисківського району 

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. Жанталай С.А. за 

адресою: вул. Спортивна, 5 м. Мала Виска Маловисківського району 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                   ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

Про надання згоди на розроблення проекту землеустрою  щодо  відведення земельної 

ділянки в користування на умовах оренди  громадянам міської ради 

Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

Про надання згоди гр. Багрій В.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. Шевченка   

Прошу   проголосувати :                                                                       



                                                                                                                   ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

Про надання дозволу гр. Діордієву С.С. 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   

Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

Про надання згоди гр. Стець О.О. 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   

Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

Про надання згоди гр. Юріну 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   

Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

Про надання згоди гр. Лановенку Є.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   

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                   ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

Про надання у власність земельних ділянок гр. Мельніченко В.В. за адресою: вул. 

Берегова, 94, м. Мала Виска Маловисківського району Кіровоградської області 

Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

Про погодження надання пропозицій щодо виділення земельної ділянки у власність із 

земель державної власності. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Туменку С.А. за адресою: вул. Тобілевича, 64 м. Мала Виска  Кіровоградської області 



Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                   ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Грецькій Г.О. за адресою: вул. Берегова, 9 с. Первомайське Маловисківського району  

Кіровоградської області 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                   ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

Про припинення права користування на земельну ділянку юридичній особі ПАТ 

«Кіровоградобленерго» в м. Мала Виска по вул. Київській 

Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

Про припинення права користування на земельну ділянку юридичній особі ПАТ 

«Кіровоградобленерго» в м. Мала Виска по вул. Містечковій 

Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

Про припинення права користування на земельну ділянку юридичній особі ПАТ 

«Кіровоградобленерго» в м. Мала Виска по вул. Петра Сагайдачного 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                   ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

Блок земельних питань вичерпано. Переходимо до наступних питань. 

Про затвердження порядку розрахунків, обліку та відшкодування різниці в тарифах 

комунальним підприємствам міської ради – виробникам житлово - комунальних послуг у 

випадку невідповідності фактичної вартості послуг тарифам для населення, встановленим 

міською радою 

Доповідає завідувач сектору архітектури та містобудування Пісний Сергій Анатолійович 

(Доповідає Пісний С.А.) 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                   ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

Про результати  розгляду депутатського  запиту  Довгополої О.Г. 

Доповідає завідувач сектору архітектури та містобудування Пісний Сергій Анатолійович 

(доповідає Пісний С.А.) 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       



                                                                                                                   ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

Шановні  депутати! Порядок денний двадцять дев’ятої  сесії вичерпано.  

Письмове звернення від мешканців з приводу медичної реформи та формування 

госпітальних округів  – звернення -  

(зачитує звернення) 

Шановні депутати. Прошу розглянути питання на звернення мешканців  до міської ради 

«Про внесення до порядку денного питання про звернення депутатів міської ради до 

центральних органів виконавчої влади про включення Маловисківського району до 

Кропивницького госпітального округу».  

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                   ЗА-11 

                                                                                             ПРОТИ-4 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення не приймається. Отже, шановні депутати, міська рада, яка обрана мешканцями, 

знехтувала зверненням мешканців до міської ради. Питання закрито.  

Хто ще  бажає виступити? Питання розглянуті. Дякую усім за роботу. 

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

(Звучить Державний Гімн України) 

 

 

 

Маловисківський міський голова                                                                 Ю.Л.ГУЛЬДАС 


