
 
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  ДЕВ′ЯТОЇ    ЧЕРГОВОЇ СЕСІЇ 

МАЛОВИСКІВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ 

сьомого скликання 

від 28 грудня  2018 року 

Початок засідання:10.00.    

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

Маловисківський міський голова Юрій Леонідович Гульдас. 

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 дев’ятої  чергової сесії міської ради з обраних 26 депутатів  

з’явилося 16 депутатів. Відсутні 10 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  сорок дев’ятої   

сесії.  Прошу проголосувати (поіменне голосування) : 

                                                                                                                              ЗА-17 

                                                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                                                           УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Сорок дев’яту сесію Маловисківської міської ради сьомого 

скликання оголошую ВІДКРИТОЮ.  

(Звучить гімн України) 

На пленарне засідання сорок дев’ятої  сесії міської ради запрошені: 

заступники міського голови  

керівники структурних підрозділів міської ради 

сільські старости 

керівники комунальних підприємств, підпорядкованих міській раді; 

старійшини.  

На сесію міської ради прибув в.о. начальника Маловисківського РВ національної 

поліції України в Кіровоградській області Андрій Миколайович Гудима. Надамо йому 

слово. 

Гудима А.М.: Шановні депутати, шановні присутні. Звертаюся з проханням про 

виділення коштів з міського бюджету у сумі 100.00 тис. грн. для придбання камер 

відеоспостереження, які розташувати в громадських місцях  для посилення охорони 

правопорядку в місті Мала Виска. Встановлення камер спостереження забезпечать 

покращення охорони громадського порядку, можливість ефективної роботи по 

попередженню правопорушень, зниження криміногенної ситуації у місті Мала Виска. 

Гульдас Ю.Л.: Ми  розглянемо Ваше звернення та у разі наявності коштів вільного 

залишку профінансуємо  придбання та встановлення відеокамер в громадських місцях на 

території м.Мала Виска. На сесію міської ради прибув колишній комісар 

Маловисківського райвіськкомісаріату Лисенко Андрій Миколайович. 

Лисенко А.М.: Шановні депутати, дозвольте представити Вам новопризначеного 

комісара  Маловисківського райвіськкомісаріату. Це – Бут Олександр Васильович,  майор 

Збройних Сил України. Надаю йому слово.  



Бут О.В.: Шановні депутати. На даний час  направлений на несення військової 

служби в Маловисківський райвійськкомісаріат на посаду військового комісара. Маю 

сподівання, що співпраця  між міською радою та військовим комісаріатом складеться на 

належному рівні.  

Гульдас Ю.Л.: Також  висловлюю впевненість, ми маємо досвід фінансування 

місцевої програми для надання сприяння в організації роботи військового комісаріату. 

Впевнений, що так буде й надалі. 

А тепер продовжуємо роботу сесії.  Отже, на порядок денний сорок дев’ятої  сесії 

Маловисківської міської ради сьомого скликання виносяться  такі питання: 

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

бюджет на 2018 рік»; 

2. Про затвердження звіту про здійснення Маловисківською міською радою 

державної регуляторної політики у 2018 році; 

3. Про затвердження  Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів у 

сфері господарської діяльності Маловисківської міської ради Маловисківської 

міської об’єднаної територіальної громади на 2019; 

4. Про затвердження Програми  «Призовник 2019»; 

5. Про внесення змін до Програми розвитку комунального підприємства Мала Виска 

Водоканал на 2018 – 2020 роки; 

6. Про надання дозволу на списання основних засобів, які перебувають на балансі  

КП Мала Виска Водоканал 

7. Про внесення змін до Програми розвитку комунального підприємства Мала Виска 

МКП на 2018 – 2020 роки  

8. Про визначення видів оплачуваних суспільно-корисних  робіт для порушників, на 

яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді суспільно-корисних  

робіт та переліку об’єктів для відбування порушниками  таких робіт у 2019 році 

9. Про затвердження переліку платних соціальних послуг, порядок та умови їх 

надання комунальним некомерційним підприємством “Маловисківський центр 

надання соціальних послуг 

10. Земельні питання  

11. Депутатський запит групи депутатів про звернення батьків дітей – вихованців  ДНЗ 

«Чебурашка».  

12. Про затвердження звіту міського голови за 2018 рік 

У кого є ще пропозиції до порядку денного? Немає.  Прошу проголосувати за такий 

Порядок денний засідання 49-ї  сесії міської  ради (поіменне голосування).  

 

                                                                                                                                         ЗА-17 

                                                                                                                                  ПРОТИ-0 

                                                                                                                   УТРИМАЛИСЬ- 0  

 

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

затвердити РЕГЛАМЕНТ І ПОРЯДОК РОБОТИ 49-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 49-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.  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 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-17 

                                                                                                                                  ПРОТИ-0 

                                                                                                                      УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження звіту про здійснення Маловисківською міською радою державної 

регуляторної політики у 2018 році; 

Доповідає інспектор сектору  економічного розвитку та інвестиційної діяльності Сойченко 

Тетяна Василівна. 

(доповідає Сойченко Т.В.) 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                                      ЗА-17 

                                                                                                                                ПРОТИ-0 

                                                                                                                   УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження  Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів у сфері 

господарської діяльності Маловисківської міської ради Маловисківської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2019; 

 

Доповідає інспектор сектору  економічного розвитку та інвестиційної діяльності Сойченко 

Тетяна Василівна. 

(доповідає Сойченко Т.В.) 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                                      ЗА-17 

                                                                                                                                ПРОТИ-0 

                                                                                                                   УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження Програми  «Призовник 2019»; 

Доповідає начальник загального відділу міської ради Берегуленко Тамара Михайлівна 

(доповідає Берегуленко Т.М.) 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                                      ЗА-17 

                                                                                                                                ПРОТИ-0 



                                                                                                                   УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про внесення змін до Програми розвитку комунального підприємства Мала Виска 

Водоканал на 2018 – 2020 роки; 

Доповідає спеціаліст - економіст комунального підприємства Мала Виска Водоканал на 

2018 – 2020 роки Науменко Олена Олександрівна  

(доповідає Науменко О.О.) 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                                    ЗА-17 

                                                                                                                              ПРОТИ-0 

                                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про надання дозволу на списання основних засобів, які перебувають на балансі  КП Мала 

Виска Водоканал 

Доповідає спеціаліст - економіст комунального підприємства Мала Виска Водоканал на 

2018 – 2020 роки Науменко Олена Олександрівна  

(доповідає Науменко О.О.) 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                                         ЗА-17 

                                                                                                                                   ПРОТИ-0 

                                                                                                                      УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про внесення змін до Програми розвитку комунального підприємства Мала Виска МКП 

на 2018 – 2020 роки  

Доповідає директор комунального підприємства Мала Виска МКП на 2018 – 2020 роки 

Лисенко Володимир Павлович 

(доповідає Лисенко В.П.) 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                                        ЗА-17 

                                                                                                                                  ПРОТИ-0 

                                                                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про визначення видів оплачуваних суспільно-корисних  робіт для порушників, на яких 

судом накладено адміністративне стягнення у вигляді суспільно-корисних  робіт та 

переліку об’єктів для відбування порушниками  таких робіт у 2019 році 

Доповідає спеціаліст – юрист міської ради Захватихата Тетяна Василівна 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                                       ЗА-17 

                                                                                                                                 ПРОТИ-0 

                                                                                                                    УТРИМАЛИСЬ-0 



Рішення приймається 

 

Про затвердження переліку платних соціальних послуг, порядок та умови їх надання 

комунальним некомерційним підприємством “Маловисківський центр надання соціальних 

послуг 

Доповідає директор комунального  некомерційного  підприємства  “Маловисківський 

центр надання соціальних послуг Хмара Іван Іванович 

(доповідає Хмара І.І.) 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                                     ЗА-17 

                                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                                  УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Земельні питання. Повідомляю, що надійшла заява від депутата  міської ради  Разілевича 

Р.А. про конфлікт інтересів.  

Доповідає начальник земельного відділу Цибульський Ігор Анатолійович 

 

Про вилучення земельних ділянок  

  

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                                      ЗА-17 

                                                                                                                                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-16 

                                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                                  УТРИМАЛИСЬ-0 

                                                                                         Не голосував 1 – Разілевич Р.А. 

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-17 

                                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                                  УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 



Про надання дозволу гр. Ткаченку Артему Анатолійовичу 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, прибудинкова 

територія багатоквартирного житлового будинку № 3 

 

 Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                                        ЗА-17 

                                                                                                                                  ПРОТИ-0 

                                                                                                                    УТРИМАЛИСЬ-0 

 Рішення приймається 

 

Про надання дозволу гр. Шендрику Сергію Олексійовичу 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, прибудинкова 

територія багатоквартирного житлового будинку № 9 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                                      ЗА-17 

                                                                                                                                ПРОТИ-0 

                                                                                                                   УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

(До роботи  сесії долучається депутат Хомич Олена Миколаївна) 

 

Про розгляд заяви голови СФГ «Ігнатенко Ніна Олексіївна» про надання дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки . 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                                          ЗА-0 

                                                                                                                                  ПРОТИ-3 

                                                                                                                   УТРИМАЛИСЬ-15 

Рішення не приймається 

 

Про розгляд заяви голови СФГ «Ігнатенко Ніна Олексіївна» про надання дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки СФГ «Ігнатенко Ніна Олексіївна». 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                                        ЗА-0 

                                                                                                                                ПРОТИ-0 

                                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-18 

Рішення не приймається 

 

Про розгляд заяви голови СФГ «Ігнатенко Федір Андрійович» про надання дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       



                                                                                                                                        ЗА-0 

                                                                                                                                ПРОТИ-0 

                                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-18 

Рішення не приймається 

 

Про розгляд заяви голови СФГ «Деркач Віра Павлівна» про  надання дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки  

 

 Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                                        ЗА-0 

                                                                                                                                ПРОТИ-0 

                                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-18 

Рішення не приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Паляниці Олександру Олександровичу для ведення особистого селянського 

господарства за адресою: Кіровоградська область Маловисківського району (за межами 

населеного пункту) 

 

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. Кудрі Олені Миколаївні за адресою: вул. Західна, 16 с. Краснопілка 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. Тригорло Олександру Сергійовичу за адресою: вул. Перемоги, 27 с. Олександрівка 

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. Хромичкіну Ігорю Миколайовичу за адресою вул. Набережна, 68 с. Краснопілка 

Маловисківського району 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                                             ЗА-18 

                                                                                                                                     ПРОТИ-0 

                                                                                                                        УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

Про перенесення розгляду заяв громадян щодо надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства у власність громадянам міської ради 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                                        ЗА-17 

                                                                                                                                  ПРОТИ-0 

                                                                                                                     УТРИМАЛИСЬ-1 

Рішення приймається 

 

Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства  

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                                      ЗА-18 

                                                                                                                                ПРОТИ-0 

                                                                                                                   УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про ініціювання передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення 

державної власності у комунальну Маловисківської об’єднаної територіальної громади 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                                          ЗА-18 

                                                                                                                                    ПРОТИ-0 

                                                                                                                        УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

 

Про депутатський запит групи депутатів про звернення батьків дітей – вихованців  ДНЗ 

«Чебурашка»  

Доповідає начальник відділу освіти, молоді та спорту міської ради Шпак Алла 

Володимирівна 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                                          ЗА-18 

                                                                                                                                    ПРОТИ-0 

                                                                                                                       УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 



 

Про затвердження звіту міського голови за 2018 рік 

Звітує перед міською радою  про діяльність виконавчих органів ради та про здійснення 

державної регуляторної політики міський голова Юрій Леонідович Гульдас 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                                       ЗА-18 

                                                                                                                                 ПРОТИ-0 

                                                                                                                    УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Шановні  депутати! Порядок денний сорок дев’ятої сесії вичерпано.  Питання порядку 

денного розглянуті.  Дякую усім за роботу.  Вітаю усіх депутатів, працівників міської 

ради, комунальних підприємств, старійшин міської ради з прийдешнім Новим 2019 роком, 

Новорічними та Різдвяними святами.  

Інформую усіх, що 29грудня 2018 року о 18.00. у приміщенні Маловисківської ЗШ №3 

відбудеться новорічна концертна програма, підготовлена працівниками відділу культури 

та туризму виконкому Маловисківської міської ради.  В ніч з 31 грудня 2018 року на 1 

січня 2019 року на центральній площі в м. Мала Виска відбудеться святкування Нового 

року, то ж запрошую усіх взяти участь. 

Отже, 49 – у сесію міської ради сьомого скликання оголошую ЗАКРИТОЮ.  

(Звучить Державний Гімн України) 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                                   Ю.Л.ГУЛЬДАС  


