
 
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  

ТРИДЦЯТЬ ШОСТОЇ СЕСІЇ  МАЛОВИСКІВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ  

сьомого скликання 

від 29 березня  2018 року    

 

Початок засідання:10.00.    

 

Засідання тридцять шостої  позачергової 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 тридцятої шостої  позачергової ради з обраних 26 депутатів  з’явилося 

16 депутатів. Відсутні 10 депутів. Які будуть пропозиції  щодо початку  роботи сесії? 

(вносяться п р о п о з и ц і ї ) 

Надійшла пропозиція розпочати роботу пленарного засідання  тридцять шостої  

сесії.  Прошу проголосувати (поіменне голосування) : 

                                                                                                                    ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Тридцять шосту сесію Маловисківської міської ради сьомого скликання 

оголошую ВІДКРИТОЮ.  

(Звучить гімн України) 

 

На пленарне засідання тридцять шостої  сесії міської ради запрошені: 

заступники міського голови  

керівники структурних підрозділів міської ради 

сільські старости 

керівники комунальних підприємств, підпорядкованих міській раді; 

старійшини.  

 

Отже, на порядок денний тридцять шостої сесії Маловисківської міської ради 

сьомого скликання виносяться  такі питання: 

На порядок денний позачергової сесії внесено питання: 

1. Про внесення змін до рішення від 21 грудня 2017 року «Про міський бюджет на 

2018 рік»; 

2. Про затвердження  Програми розвитку фізичної культури і спорту  навчальних 

закладів  на території Маловисківської міської ради  на 2018-2019 роки; 

3. Про затвердження  Програми розвитку фізичної культури і спорту  на території 

Маловисківської міської ради  на 2018-2020 роки; 

4. Про міську Програму забезпечення участі  Маловисківської міської ради в 

Асоціації міст України та  Асоціації «Сталі та розумні міста України»  на 2018-

2019 роки; 



5. Про внесення змін до Положення та складу опікунської ради виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради; 

6. Про виготовлення та затвердження зразків печатки, штампу та бланку служби у 

справах сім’ї та дітей виконавчого комітету Маловисківської міської ради; 

7. Про створення робочої групи  для участі у  проекті програми  USAID  DOBRE  по 

реалізації  компоненту «удосконалення послуги»; 

8. Про передачу на баланс виконкому Маловисківської міської ради проектно–

кошторисної документації по об’єкту «Спортивний комплекс по вул. Спортивна, м. 

Мала Виска, Кіровоградської області»; 

9. Про проведення в 2018 році конкурсу міні проектів місцевого розвитку «Майбутнє 

громади в наших руках»; 

10. Про затвердження Правил з благоустрою на території Маловисківської об’єднаної 

територіальної громади; 

11. Про продовження терміну дії договорів оренди приміщень ФАПів; 

12. Про впровадження ІІ етапу Моделі адміністрування надання соціальних послуг із 

соціальної підтримки населенню Маловисківської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2018 рік; 

13. Про внесення змін до СТАТУТУ комунального підприємства  «Маловисківський  

центр надання соціальних послуг»; 

14. Про затвердження складу комісій при виконавчому комітеті Маловисківської 

міської ради; 

15. Про затвердження Положення та складу комісії з питань запобігання та виявлення  

корупції виконкому міської ради; 

16. Земельні питання. 

17. Про депутатський запит Разілевича Р.А.  

18. Про затвердження складу та організацію роботи конкурсної комісії для проведення 

конкурсу на заміщення вакантної посади директора Маловисківської ЗШ №4 І-ІІІ 

ступенів. 

 

Прошу проголосувати за такий порядок денний засідання 36-ї сесії міської  

ради (поіменне голосування).  

ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ приймається. 

Шановні колеги! 

Нам необхідно затвердити РЕГЛАМЕНТ І ПОРЯДОК РОБОТИ 36-ї   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 36-ї  сесії Маловисківської міської ради закінчити сьогодні, без перерви.  

Інші пропозиції є? Немає. 

Прошу проголосувати за запропонований регламент і порядок роботи сесії.  

(поіменне голосування)  
ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 



Гульдас Ю.Л.: Приймається. До роботи пленарного засідання сесії міської ради 

приєднується депутат Жигалов Т.М.. Отже, на даний час в залі присутні 17 депутатів. 

Продовжуємо. 

Шановні колеги! Переходимо до розгляду питань порядку денного: 

Про внесення змін до рішення від 21  грудня  2017 року №802 «Про міський 

бюджет  на 2018 рік»; 

Доповідає завідувач сектору фінансів відділу економіки та бухгалтерського обліку 

виконкому міської ради Похила Лариса Василіана   

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                                           ЗА-18 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Депутат Бровченко О.Д.: Звертаю увагу на фінансування КП «Мала Виска Водоканал». 

Необхідно запроваджувати технології, які б здешевлювали виробничий процес. А 

зекономлені кошти направляти на розвиток підприємства. 

Депутат Ніколенко М.В.: Також необхідно вирішити питання про виготовлення 

Генерального плану м.Мала Виска. 

Депутат Артишко В.В.: Пропоную внести зміни до Програми обдарованих дітей на 

наступну сесію та виділити кошти на преміювання дітей, які провили себе у навчанні та у 

творчості.  

Гульдас Ю.Л.: Дані пропозиції будуть враховані під час розподілу вільних лишок.  

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                                           ЗА-18 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Про затвердження  Програми розвитку фізичної культури і спорту  навчальних 

закладів  на території Маловисківської міської ради  на 2018-2019 роки; 

Доповідає спеціаліст відділу освіти, молоді та спорту міської ради Мельчуцькеий 

В’ячеслав Григорович. 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати 

ЗА-18 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про затвердження  Програми розвитку фізичної культури і спорту  на території 

Маловисківської міської ради  на 2018-2020 роки; 

Доповідає секретар міської ради Постолюк Леся Анатоліївна    

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

ЗА-18 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 



Про міську Програму забезпечення участі  Маловисківської міської ради в 

Асоціації міст України та  Асоціації «Сталі та розумні міста України»  на 2018-2019 

роки; 

Доповідає секретар міської ради Постолюк Леся Анатоліївна    

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

ЗА-18 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про внесення змін до Положення та складу опікунської ради виконавчого 

комітету Маловисківської міської ради; 

Доповідає начальник служби у справах сім’ї та дітей  виконкому міської ради 

Захватихата П.В.   

 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

ЗА-18 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про виготовлення та затвердження зразків печатки, штампу та бланку служби у 

справах сім’ї та дітей виконавчого комітету Маловисківської міської ради; 

Доповідає начальник служби у справах сім’ї та дітей  виконкому міської ради 

Захватихата П.В.   

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

ЗА-18 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження Положення про порядок прийняття-передачі документів, 

матеріалів, особових справ сімей, дітей та молоді, які є отримувачами соціальних 

послуг 

Доповідає начальник служби у справах сім’ї та дітей  виконкому міської ради 

Захватихата П.В.   

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

 

ЗА-18 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 



Про затвердження Положення про порядок прийняття-передачі документів та 

особових справ дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування 

Доповідає начальник служби у справах сім’ї та дітей  виконкому міської ради 

Захватихата П.В.   

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

ЗА-18 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про створення робочої групи  для участі у  проекті програми  USAID  DOBRE  по 

реалізації  компоненту «удосконалення послуги»; 

Доповідає секретар міської ради Постолюк Леся Анатоліївна    

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

ЗА-18 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про передачу на баланс виконкому Маловисківської міської ради проектно–

кошторисної документації по об’єкту «Спортивний комплекс по вул. Спортивна, 

м.Мала Виска, Кіровоградської області»; 

Доповідає спеціаліст   відділу  ЖКГ виконкому міської ради  Барановський Олексій 

Миколайович      

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

ЗА-18 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про проведення в 2018 році конкурсу міні проектів місцевого розвитку 

«Майбутнє громади в наших руках»; 

Доповідає секретар міської ради Постолюк Леся Анатоліївна    

 

Депутат Бровченко О.Д.: Треба здійснювати контроль за виконанням проектів, на які 

міська рада виділила кошти. Тому пропоную заслухати звіт про використання коштів, які 

були виділені на проекти «Майбутнє громади в наших руках» в 2017 році.  

 

Гульдас Ю.Л.: Добре, буде підготовлено звіт. Шановні депутати, нам необхідно 

прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

 

ЗА-18 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 



Про затвердження Правил з благоустрою на території Маловисківської 

об’єднаної територіальної громади; 

 

Доповідає завідувач сектору відділу ЖКГ  виконкому міської ради Пісний Сергій 

Анатолійович     

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

   ЗА-18 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про продовження терміну дії договорів оренди приміщень ФАПів; 

Доповідає спеціаліст – юрист міської ради Захватихата Тетяна Валеріївна    

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

ЗА-18 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про впровадження ІІ етапу Моделі адміністрування надання соціальних послуг із 

соціальної підтримки населенню Маловисківської міської об’єднаної територіальної 

громади на 2018 рік; 

Доповідає секретар міської ради Постолюк Леся Анатоліївна    

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

 

ЗА-18 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про внесення змін до СТАТУТУ комунального підприємства  «Маловисківський  

центр надання соціальних послуг»; 

Доповідає директор комунального підприємства «Центр надання соціальних послуг» 

Хмара Іван Іванович. 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

   ЗА-18 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження складу комісій при виконавчому комітеті Маловисківської 

міської ради; 

Доповідає секретар міської ради Постолюк Леся Анатоліївна    

 



Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

ЗА-18 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про затвердження Положення та складу комісії з питань запобігання та 

виявлення  корупції виконкому міської ради; 

Доповідає спеціаліст – юрист міської ради Захватихата Тетяна Валеріївна    

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

ЗА-18 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Земельні питання. 

Доповідає начальник відділу земельних відносин Цибульський Ігор Анатолійович. 

Перед розглядом повідомляю, що надійшла заява від депутата Бровченка 

Олександра Дмитровича про конфлікт інтересів під час розгляду питання про 

надання дозволу на розроблення проекту землеустрою земельної ділянки вул. 

Промислова, 20, м.Мала Виска. 

Про  вилучення   земельних ділянок  

  

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

ЗА-18 

                                                                                        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-18 

                                                                                        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-18 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 



Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Вовк В.І. за адресою: вул. Кооперативна, 23 м. Мала Виска 

Маловисківського району 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

 

ЗА-18 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Ключко О.Л. за адресою: вул. Кооперативна, 25 м. Мала Виска 

Маловисківського району 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

ЗА-18 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Тригубу А.П. за 

адресою: вул. Європейська, 16 м. Мала Виска Маловисківського району 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

ЗА-18 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Недокус К.Ю. за 

адресою: вул. Київська, 112/5  м. Мала Виска Маловисківського району 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

ЗА-18 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність гр. Недокусу М.О. за адресою: вул. Льва Панкова, 10-а м. Мала Виска 

Маловисківського району 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

 



ЗА-18 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

  

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Капустері А.Ф. за адресою: вул. Нижня, 10 с. Новомиколаївка 

Маловисківського району Кіровоградської області 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

ЗА-18 

                                                                                        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-18 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про надання дозволу на виготовлення  проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки в постійне користування Маловисківській ЦРЛ по вул. 

Шевченко, 64 в м. Мала Виска 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

ЗА-18 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про інвентаризацію земель під розміщення об’єктів комунальної власності відділу 

культури та туризму  Маловисківської міської ради  

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

ЗА-18 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про надання згоди гр. Флуєрар К.Л. 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-18 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про розгляд заяви благодійної організації «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ДОПОМОГИ ТА 

СТАБІЛЬНОСТІ ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКИХ СИЛ ТА ВІЙСЬКОВО-ПОВІТРЯНИХ 

СИЛ УКРАЇНИ»   

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

 

ЗА-17 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-1 

Рішення приймається. 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Первиненку А.М. за 

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

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

 

ЗА-18 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

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

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

 

ЗА-18 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Кодацькому Г.Я. за 

адресою: вул. Шкільна, 56 с. Паліївка Маловисківського району Кіровоградської 

області 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

ЗА-18 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 



Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 

земельної ділянки КП «Мала Виска Водоканал» за адресою: вул. Шевченка  м. Мала 

Виска 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

 

ЗА-18 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 

земельної ділянки КП «Мала Виска Водоканал» за  адресою: вул. Комунальна  м. 

Мала Виска 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

 

ЗА-18 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 

земельної ділянки КП «Мала Виска Водоканал» за  адресою: вул. Шевченка  м. Мала 

Виска 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

 

ЗА-18 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 

земельної ділянки КП «Мала Виска Водоканал» за  адресою: вул. Новомиргородське 

шосе  м. Мала Виска 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

 

ЗА-18 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 

земельної ділянки КП «Мала Виска Водоканал» за  адресою: вул. Європейська  м. 

Мала Виска 

 



Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

 

ЗА-18 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 

земельної ділянки КП «Мала Виска Водоканал» за  адресою: вул. М. Коцюбинського  

м. Мала Виска 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

 

ЗА-18 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 

земельної ділянки КП «Мала Виска Водоканал» за  адресою: вул. В.Бровченка  м. 

Мала Виска 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

 

ЗА-18 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 

земельної ділянки КП «Мала Виска Водоканал» за  адресою: вул. Кондратюка  м. 

Мала Виска 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

 

ЗА-18 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 

земельної ділянки КП «Мала Виска Водоканал» за  адресою: вул. Севастопольська  

м. Мала Виска 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                                            ЗА-18 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 



Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду терміном на 25 років з правом викупу гр. Бровченку О.Д. 

шляхом зміни цільового призначення землі за адресою: вул. Промислова, 20, м. Мала 

Виска,  Кіровоградської області 

 

Депутат Бровченко О.Д.: Повідомляю про конфлікт інтересів. Участі у прийнятті 

даного рішення приймати не буду.  

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

 

ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Не голосував – 1 (Бровченко О.Д.) 

Рішення приймається. 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Касьяненко Н.Г. за 

адресою: вул. О.Ковтуна, 23 м. Мала Виска Маловисківського району 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

 

ЗА-18 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про погодження надання пропозицій щодо відведення земельної ділянки в постійне 

користування КП «Мала Виска Водоканал» із земель державної власності 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

 

ЗА-18 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про погодження надання пропозицій щодо надання земельної ділянки у власність із 

земель державної власності Чепляці В.А. 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

 

ЗА-18 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про надання дозволу Маловисківській ЦРЛ на розробку детального плану  території 

кварталу в м. Мала Виска, вул.. Шевченко, Європейська, пров. Професійний  

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 



Прошу   проголосувати :      

ЗА-18 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Блок земельних питань закінчено. Наступне питання. 

 

Про депутатський запит Разілевича Р.А. 

Доповідає секретар міської ради Постолюк Леся Анатоліївна    

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

 

ЗА-18 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження складу та організацію роботи конкурсної комісії для проведення 

конкурсу на заміщення вакантної посади директора Маловисківської ЗШ №4 І-ІІІ 

ступенів. 

Доповідає секретар міської ради Постолюк Леся Анатоліївна    

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

ЗА-18 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Шановні  депутати! Порядок денний тридцять шостої  сесії вичерпано.  Хто ще  бажає 

виступити? Питання розглянуті. Дякую усім за роботу. Отже, 36 – у  сесію міської ради 

сьомого скликання оголошую ЗАКРИТОЮ.  

 

(Звучить Державний Гімн України) 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                         Ю.Л.ГУЛЬДАС  


