
      
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  

СОРОК    ВОСЬМОЇ   СЕСІЇ   

МАЛОВИСКІВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ  

сьомого скликання 

від 18 грудня  2018 року    

Початок засідання:10.00.    

Засідання сорок восьмої 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 всім присутнім! Шановні депутати та запрошені! На 

пленарне засідання сорок 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 ) 

Гульдас Ю.Л.:  Надійшла пропозиція розпочати роботу пленарного засідання  

сорок восьмої  сесії.  Прошу проголосувати (поіменне голосування) : 

 

                                                                                                                    ЗА-21 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

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

скликання оголошую ВІДКРИТОЮ.  

(Звучить гімн України) 

На пленарне засідання сорок восьмої 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 сорок восьмої сесії Маловисківської міської ради сьомого 

скликання виносяться  такі питання: 

1. Про затвердження Програми  соціально - економічного  розвитку 

Маловисківської міської  ради  на 2019 рік; 

2. Про міський бюджет об’єднаної територіальної громади на 2019 рік; 

3. Про передачу  на умовах безоплатного користування (позички) 

комунального майна, належного  Маловисківській міській об’єднаній  

територіальній громаді  в особі Маловисківської міської ради (ПК для ЦНМСД); 

4. Про внесення змін до рішення сесії Маловисківської міської ради від 

31 травня 2018 року за № 1033 «Про надання дозволу ПАТ «Укрпошта» на оренду  

приміщення в с. Олександрівка»; 

5. Про передачу на баланс виконкому Маловисківської міської ради 

проектно–кошторисної документації по об’єкту «Будівництво водопровідної 

мережі у м. Мала Виска Кіровоградської області. Коригування»; 

6. Земельні питання.  



7. Депутатський запит групи депутатів про звернення батьків дітей – 

вихованців  ДНЗ «Чебурашка».  

Повідомляю присутніх, що сьогодні, 18 грудня, до міської ради надійшло 

депутатське звернення Разілевича Р.А..  

На початку сесії пропонує дане розглянути депутатське  звернення 

Разілевича Р.А., голови міської громадської організації ветеранів АТО щодо 

можливості перебування на посаді директора ДНЗ «Чебурашка» Нестеренко С.С., 

яка допустила неетичні висловлювання щодо учасників АТО в  присутності членів 

трудового колективу ДНЗ «Чебурашка».   

Сьогодні на пленарному засіданні ради присутні представники громади, які 

ініціювали звернення до міської ради та депутатів міської ради звернення про 

розгляд питання про звільнення із займаної посади директора ДНЗ «Чебурашка» 

Нестеренко С.С..  

За вказаних обставин  пропоную розглянути депутатський запит першим в 

порядку денному. Присутні представники громади мають можливість бути 

присутніми та спостерігати за роботою ради.  

 Наші мешканці, які присутні на пленарному засіданні ради, хочуть 

отримати відповідь саме з цього питання, тому вношу пропозицію розглянути дане 

питання першим в порядку денному.  

У кого є ще пропозиції до порядку денного? Немає.  

Прошу проголосувати за такий Порядок денний засідання 48-ї  сесії міської  

ради (поіменне голосування).  

                                                                                                                    ЗА-21 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

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

Нам необхідно затвердити РЕГЛАМЕНТ І ПОРЯДОК РОБОТИ 48-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 48-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-21 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

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

порядку денного: 

Про депутатський запит депутата Разілевича Р.А. 

Зачитує депутатський запит та проект рішення секретар ради Постолюк Леся 

Анатоліївна.  

(Доповідає Постолюк Л.А.) 

 

Гульдас Ю.Л.: Шановні депутати, прошу підтримати проект рішення. Ми 

доручаємо відділу освіти, молоді та спорту  провести службове розслідування щодо 

директора ДНЗ «Чебурашка» Нестеренко С.С. та зробити кадрові висновки.  Вношу даний 

проект рішення на голосування. 

 

Прошу   проголосувати :                                                                       



                                                                                                                    ЗА-21 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

 

Про затвердження Програми  соціально - економічного  розвитку Маловисківської 

міської  ради  на 2019 рік; 

Доповідає завідувач сектором економічного розвитку та інвестиційної діяльності 

Федоренко Галина Вікторівна; 

(доповідає Федоренко Г.В.) 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                    ЗА-21 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

Про міський бюджет об’єднаної територіальної громади на 2019 рік; Доповідає 

завідувач сектором 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-20 

                                                                                             ПРОТИ-1 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

Про передачу  на умовах безоплатного користування (позички) комунального 

майна, належного  Маловисківській міській об’єднаній  територіальній громаді  в особі 

Маловисківської міської ради (ПК для ЦНМСД); 

Доповідає секретар міської ради Постолюк Леся Анатоліївна 

(доповідає Постолюк Л.А.) 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

                                                                                                                    ЗА-21 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

Про внесення змін до рішення сесії Маловисківської міської ради від 31 травня 

2018 року за № 1033 «Про надання дозволу ПАТ «Укрпошта» на оренду  приміщення в с. 

Олександрівка»; 

Доповідає секретар міської ради Постолюк Леся Анатоліївна 

(доповідає Постолюк Л.А.) 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

                                                                                                                    ЗА-21 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 



 

Про передачу на баланс виконкому Маловисківської міської ради проектно–

кошторисної документації по об’єкту «Будівництво водопровідної мережі у м. Мала Виска 

Кіровоградської області. Коригування»; 

 Доповідає технік – проектувальник  відділу житлово – комунального 

господарства виконкому міської ради Барановський Олексій Миколайович. 

(доповідає Барановський О.М.) 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

                                                                                                                    ЗА-21 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

 

Земельні питання. Повідомляю про конфлікт інтересів у мене та у депутата 

Гульдаса С.Ю. пр. розгляді питання за заявою гр.. Груші С.Ю., яка є близькою особою. 

  

Доповідає начальник відділу земельних відносин Цибульський Ігор Анатолійович.  

Отже, розпочинаємо розгляд земельних питань: 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Горбуновій Тетяні 

Іванівні за адресою: вул. Мічуріна, 17 м. Мала Виска, Кіровоградської області 

 

Шановні депутати, прошу проголосувати за дане питання:  

                                                                                                                    ЗА-21 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Бурʼян Любов Іванівні за 

адресою: вул. Бессарабська, 78 м. Мала Виска, Кіровоградської області 

 

Шановні депутати, прошу проголосувати за дане питання:  

                                                                                                                    ЗА-21 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Шпаковському 

Володимиру Касяновичу за адресою: вул. Мічуріна, 17 с. Паліївка, Маловисківського 

району Кіровоградської області 

 

Шановні депутати, прошу проголосувати за дане питання:  

                                                                                                                    ЗА-21 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

 



Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Чабаненку Анатолію 

Сидоровичу за адресою: вул. Гагаріна,15 м. Мала Виска, Кіровоградської області 

 

Шановні депутати, прошу проголосувати за дане питання:  

                                                                                                                    ЗА-21 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Єременку Альберту 

Миколайовичу за адресою: вул. Київська, 35 м. Мала Виска, Кіровоградської області 

 

Шановні депутати, прошу проголосувати за дане питання:  

                                                                                                                    ЗА-21 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Уманець Меланії 

Омелʼянівні за адресою: вул. О. Ковтуна, 119 м. Мала Виска, Кіровоградської області 

 

Шановні депутати, прошу проголосувати за дане питання:  

                                                                                                                    ЗА-21 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Федоровій Т.В. за 

адресою: вул. О. Ковтуна, 113 м. Мала Виска, Кіровоградської області 

 

Шановні депутати, прошу проголосувати за дане питання:  

                                                                                                                    ЗА-21 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Нетребі А.В. та Нетребі 

В.М. за адресою: вул. Першотравнева, 19 м. Мала Виска, Кіровоградської області 

 

Шановні депутати, прошу проголосувати за дане питання:  

                                                                                                                    ЗА-21 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність гр. Громаді Ганні Русланівні за адресою:  пров. Східний, 4 с. Олександрівка 

Маловисківського району 



 

Шановні депутати, прошу проголосувати за дане питання:  

                                                                                                                    ЗА-21 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

постійне користування Маловисківській центральній районній лікарні  за адресою: вул. 

Шевченка, 64 м. Мала Виска Маловисківського району 

 

Шановні депутати, прошу проголосувати за дане питання:  

                                                                                                                    ЗА-21 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Яценку Василю Анатолійовичу для ведення особистого селянського 

господарства за адресою: Кіровоградська область Маловисківського району (за межами 

населеного пункту) 

 

Шановні депутати, прошу проголосувати за дане питання:  

                                                                                                                    ЗА-21 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Зацаринному Володимиру Вікторовичу для ведення особистого селянського 

господарства за адресою: Кіровоградська область Маловисківського району (за межами 

населеного пункту) 

 

Шановні депутати, прошу проголосувати за дане питання:  

                                                                                                                    ЗА-21 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

 

Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

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

будівництва та обслуговування будівель торгівлі за адресою: вул. Центральна,1 

с.Олександрівка Маловисківського району 

 

 Шановні депутати, прошу проголосувати за дане питання:  

                                                                                                                    ЗА-21 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

 

 



Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в користування на умовах оренди гр. Недокус В.В. за адресою: вул. 

Шевченка, 62-Д м. Мала Виска, Кіровоградської області  

 

Шановні депутати, прошу проголосувати за дане питання:  

                                                                                                                    ЗА-21 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Гульдас Ю.Л.Рішення приймається. Шановні депутати, передаю головування на 

час розгляду  даного питання секретарю ради.  

 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в користування на умовах оренди гр. Груші С.Ю. за адресою: вул. 

Шевченка, 62-Е, 62-Ж, 62-Є м. Мала Виска, Кіровоградської області  

 

Постолюк Л.А.:  Шановні депутати, прошу проголосувати за дане питання:  

                                                                                                                    ЗА-19 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Не голосувало – 2- Гульдас Ю.Л., Гульдас С.Ю. 

Рішення приймається 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в користування на умовах оренди гр. Стрижакову А.О. за адресою: вул. 

Шевченка, 62-К, 62-3 м. Мала Виска, Кіровоградської області:      

 

Шановні депутати, прошу проголосувати за дане питання:  

                                                                                                                    ЗА-21 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Депутатський запит групи депутатів про звернення батьків дітей – вихованців  ДНЗ 

«Чебурашка». Доповідає секретар міської ради Постолюк Леся Анатоліївна 

(доповідає Постолюк Л.А.) 

Шановні депутати, прошу проголосувати за дане питання:  

                                                                                                                    ЗА-21 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

Шановні  депутати! Порядок денний сорок восьмої  сесії вичерпано.  Питання 

розглянуті.  Дякую усім за роботу. 

Постолюк Л.А.: До уваги депутатів. Чергова 49 сесія запланована на 28.12.2018.З 

понеділка, 24.12.,  буде оприлюднено графік роботи постійних комісій. 

Навчання депутатів в рамках програми ДОБРЕ, ІІІ сесія, буде проходити з 20 по 22 

грудня.  

Гульдас Ю.Л.: Отже, 48 – у  сесію міської ради сьомого скликання оголошую 

ЗАКРИТОЮ.  

(Звучить Державний Гімн України) 

 

 

Міський голова                                                                                                   Ю.Л.ГУЛЬДАС 


