
 
У К Р А Ї Н А 

Маловисківська міська рада 

Маловисківського району Кіровоградської області 

26200,  м. Мала  Виска, вул. Спортивна, 6.  Тел./факс (05258) 5-14-54 

ПРОТОКОЛ  

СЬОМОЇ  СЕСІЇ  МАЛОВИСКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  

сьомого скликання 

від 27 квітня 2016 року    

Початок засідання:10.00.       

 

Засідання сьомої  сесії міської ради відкриває та проводить голова Маловисківської 

міської ради Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади Гульдас Юрій 

Леонідович. 

Протокол засідання сесії веде спеціаліст – діловод Маловисківської міської ради 

Берегуленко Тамара Михайлівна. 

 

Гульдас Ю.Л.: Шановні депутати та запрошені! На пленарне засідання сьомої 

чергової сесії міської ради з обраних 26 депутатів з’явилося 18 депутатів. Відсутні 8 

депутатів.  Які будуть пропозиції  щодо початку  роботи сесії ? (в н о с я т ь с я    п р о п о 

з и ц і ї  розпочати). 

        Надійшла пропозиція розпочати роботу пленарного засідання  сьомої сесії.  Прошу 

проголосувати : 

                                                                                                      ЗА-19 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Гульдас Ю.Л.: Сьому сесію Маловисківської міської ради сьомого скликання оголошую 

ВІДКРИТОЮ .  

(Звучить гімн України) 

 

Гульдас Ю.Л.: На пленарне засідання сьомої сесії міської ради запрошені: 

керівники комунальних підприємств  

керівники структурних підрозділів міської ради 

сільські старости 

члени Ради старійшин. 

  Отже, на порядок денний сьомої сесії Маловисківської міської ради сьомого  

скликання виносяться питання: 

1.Про внесення змін до рішення від 24 грудня  2015 року №25 «Про міський бюджет  на 

2016 рік».  

2.Про звіт про виконання міського бюджету за І квартал 2016 року.  

3.Про внесення змін до Методики розрахунку та порядку використання плати за оренду 

комунального майна територіальної громади Маловисківської міської ради.  

4.Про внесення змін до КП «Мала Виска ЖЕД» типового договору оренди індивідуально 

визначеного нерухомого майна, що належить до територіальної громади м. Мала Виска, 

затвердженого рішенням сесії від 29.11.2012 року № 255 Про внесення змін до Методики 

розрахунку та порядку використання плати за оренду комунального майна територіальної 

громади Маловисківської міської ради.  

5.Про передачу на баланс КП «Мала Виска Водоканал» водогону у с.Паліївка 

Маловисківська міська рада.  

6.Про надання дозволу на розробку детального плану території житлового кварталу 

вул.Європейська, вул.Велігіна, вул. М.Коцюбинського, пров.Європейський (до 



перейменування – вул. 40 років Жовтня, вул. Велігіна, вул. Червоногвардійська, пров. 40 

років Жовтня ) в м. Мала Виска.  

7.Про перейменування позашкільного навчального закладу Маловисківської міської 

об’єднаної територіальної громади та затвердження Статута в новій редакції.  

8.Про затвердження Програми національно-патріотичного виховання дітей та учнівської 

молоді в Маловисківській міській раді на 2016-2018 роки  

9.Про присудження  міських премій обдарованим учням, педагогічним працівникам та 

керівникам гуртків, секцій  

10. Про встановлення міської премії імені Олександра Сергійовича Ковтуна у галузі 

історико-краєзнавчих досліджень.  

11. Про встановлення міської педагогічної премії імені Григорія Миколайовича 

Перебийноса. Про співфінансування проекту «Третій простір для громади».  

12. Про перейменування вулиць та провулків на території Маловисківської міської 

ради. Доповідає секретар міської ради Постолюк Леся Анатоліївна. 

13. Про надання матеріальної допомоги. Доповідає секретар міської ради Постолюк 

Леся Анатоліївна. 

14. Земельні питання. Доповідає начальник земельного відділу міської ради Тамко С.О. 

Інших пропозицій щодо порядку денного немає?  Прошу проголосувати за такий 

порядок денний засідання 7-ї сесії міської  ради.  

 ЗА-19 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                        УТРИМАЛИСЬ-0   

 

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

затвердити РЕГЛАМЕНТ І ПОРЯДОК РОБОТИ сьомої   сесії. На ваш розгляд пропонується 

наступний регламент і порядок роботи  сесії 

-для інформації Похила Ларисі Василівні з 1 та 2 питання – до 10 хв.;  

-для інформації Постолюк Лесі Анатоліївні з 3, 4, 13, 14 питання – до 10 хв. з кожного; 

Для інформації Барановському Олексію Миколайовичу з 5, 6 питання - до 10 хв. з 

кожного; 

Для інформації Шпак Аллі Володимирівні з 7, 8, 9 питання- до 10 хв. з кожного; 

-для інформації Жовтило Аллі Василівна – з 10, 11  питання - до 10 хв.   

-для інформації Тамку Станіславу Олександровичу по земельних питаннях – до 10 

хвилин з кожного.    

Для виступів та звернень до 10 хвилин, довідок та оголошень – до 3   хвилин в кінці 

роботи сесії.  Роботу сьомої сесії Маловисківської міської ради закінчити сьогодні, без перерви.  

Інші пропозиції є? Немає. 

Прошу проголосувати за запропонований регламент і порядок  роботи сесії. Прошу 

підняти  руку: 

ЗА-19 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                          УТРИМАЛИСЬ-0   

Гульдас Ю.Л.: Приймається.                                                    

Шановні колеги! Перше питання порядку денного:  Про внесення змін до рішення від  

24 грудня  2015 року №25 «Про міський бюджет  на 2016 рік». 

Доповідає заступник начальника фінансово – економічного відділу Похила Лариса 

Василівна 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-18 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                          УТРИМАЛИСЬ-1 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. 

 



Друге питання порядку денного:  Про звіт про виконання міського бюджету за І квартал 

2016 року 

Доповідає заступник начальника фінансово – економічного відділу Похила Лариса 

Василівна 

 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення.   

Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-19 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                          УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається.  

Третє питання порядку денного: Про внесення змін до Методики розрахунку та порядку 

використання плати за оренду комунального майна територіальної громади 

Маловисківської міської ради 

Доповідає секретар ради Постолюк Л.А. 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення.   

Прошу   проголосувати :                                                                                                       ЗА-19 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                          УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається.  

Четверте питання порядку денного: Про внесення змін до КП «Мала Виска ЖЕД» 

типового договору оренди індивідуально визначеного нерухомого майна, що належить до 

територіальної громади м. Мала Виска, затвердженого рішенням сесії від 29.11.2012 року 

№ 255 Про внесення змін до Методики розрахунку та порядку використання плати за 

оренду комунального майна територіальної громади Маловисківської міської ради.  

Доповідає секретар ради Постолюк Л.А. 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення.   

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-19 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                          УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. П’яте  питання порядку денного: Про передачу на 

баланс КП «Мала Виска Водоканал» водогону, с.Паліївка, Маловисківська міська рада. 

Доповідає технік - проектувальник сектору архітектури та містобудування відділу 

житлово-комунального господарства міської ради Барановський Олексій Миколайович 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення.   

Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-19 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                          УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. 

Шосте питання порядку денного: Про надання дозволу на розробку детального плану 

території житлового кварталу вул.Європейська, вул.Велігіна, вул.М. Коцюбинського, 

пров.Європейський (до перейменування – вул.40 років Жовтня, вул.Велігіна, 

вул.Червоногвардійська, пров.40 років Жовтня ) в м.Мала Виска. Доповідає технік - 

проектувальник сектору архітектури та містобудування відділу житлово-комунального 

господарства міської ради Барановський Олексій Миколайович 

 



Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення.   

Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-19 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                          УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. 

Сьоме питання порядку денного: Про перейменування позашкільного навчального 

закладу Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади та затвердження 

Статута в новій редакції. 

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

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення.   

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-19 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                          УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. 

Восьме питання порядку денного: Про затвердження Програми національно-

патріотичного виховання дітей та учнівської молоді в Маловисківській міській раді на 

2016-2018 роки.  

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

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення.   

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-19 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                          УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. 

Дев’яте  питання порядку денного: Про присудження  міських премій обдарованим учням, 

педагогічним працівникам та керівникам гуртків, секцій.  

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

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення.   

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-19 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                          УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. 

Десяте питання порядку денного:  Про встановлення міської премії імені Олександра 

Сергійовича Ковтуна у галузі історико-краєзнавчих досліджень.  

Доповідає заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Жовтило Алла Василівна 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення.   

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-19 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                          УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. 

Одиннадцяте  питання порядку денного: Про встановлення міської педагогічної премії 

імені Григорія Миколайовича Перебийноса. Доповідає заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило Алла Василівна 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення.   

Прошу   проголосувати :                                                                       



                                                                                                 ЗА-19 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                          УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. 

Дванадцяте  питання порядку денного: Про співфінансування проекту «Третій простір для 

громади».  

Доповідає заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Жовтило Алла Василівна 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення.   

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-19 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                          УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. 

Тринадцяте питання порядку денного: Про перейменування вулиць та провулків на 

території Маловисківської міської ради 

 

 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення.   

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-14 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-5 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. 

Чотирнадцяте  питання порядку денного: Про надання матеріальної допомоги. Доповідає 

секретар міської ради Постолюк Леся Анатоліївна. 

 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення.   

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-19 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                          УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. 

П’ятнадцяте питання порядку денного: Земельні питання. 

Доповідає начальник земельного відділу міської ради Тамко С.О. 

Перед розглядом повідомляє про конфлікт інтересів депутат Лисенко В.П. при розгляді 

питання за заявою Лисенко Р.В. про надання згоди на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в оренду для будівництва та розміщення гаража для 

легкового автомобіля про що надійшла відповідна заява. 

 

Про  погодження надання пропозицій щодо виділення земельної ділянки у власність із 

земель державної власності 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення.   

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-17 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-2 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. 

 

Про  вилучення   земельних ділянок  

 



Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення.   

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-19 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                          УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. 

 

Про надання у власність земельної ділянки гр. Арманову А.В.,  за адресою м. Мала Виска, 

1 пр. Леніна, 11 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення.   

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-19 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                          УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. 

 

Про надання згоди на розроблення проекту землеустрою  щодо  відведення земельної 

ділянки у власність  громадянам міської ради 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення.   

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-19 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                          УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. 

 

Про надання згоди 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-19 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                          УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. 

 

Про надання згоди на продаж шляхом викупу та  проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки за адресою: в м. Мала Виска по вул. Горького, 30а 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення.   

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-19 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                          УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. 

 

Про надання згоди гр. Рибальченко В.Г. на розроблення проекту землеустрою  щодо 

відведення земельної ділянки в оренду для будівництва та розміщення гаража для 

легкового автомобіля в м. Мала Виска, вул. Жовтнева, 53 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення.   

Прошу   проголосувати :                                                                       



ЗА-19 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                          УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. 

 

Про надання згоди гр. Рибальченко В.Г. на розроблення проекту землеустрою  щодо 

відведення земельної ділянки в оренду для будівництва та розміщення прибудови до 

квартири в м. Мала Виска, вул. Жовтнева, 53 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення.   

Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-19 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                          УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. 

 

Про надання згоди гр. Пуцик С.М. на розроблення проекту землеустрою  щодо відведення 

земельної ділянки в оренду для будівництва та розміщення будівлі для зберігання палива 

та господарчого інвентаря в м. Мала Виска, вул. Кондратюка, 30 

  

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення.   

Прошу   проголосувати : 

                                                                                                                                                         ЗА-19 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                          УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. 

 

Про надання згоди гр. Кропивницькій М.В. на розроблення проекту землеустрою  щодо 

відведення земельної ділянки в оренду для будівництва та розміщення гаража для 

легкового автомобіля в м. Мала Виска, вул. 40 років Жовтня  

 

 Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення.   

Прошу   проголосувати :                                                                      ЗА-19 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                          УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. 

 

Про надання згоди гр. Лисенко Р.В. на розроблення проекту землеустрою  щодо 

відведення земельної ділянки в оренду для будівництва та розміщення гаража для 

легкового автомобіля в м. Мала Виска, вул. 40 років Жовтня 

 

Депутат Лисенко В.П.: Повідомляю про конфлікт інтересів. Участі у підготовці проекту 

рішення не прийсав. Участі у прийнятті рішення не братиму.  

 

Гульдас Ю.Л.: Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення.   

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-18 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

НЕ ГОЛОСУВАВ-1- Лисенко В.П. 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. 

 

Про надання згоди на розміщення тимчасових споруд громадянці Потаповій Галині 

Володимирівні  в м. Мала Виска, пров.Ватутіна, 2а 

 



Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення.   

Прошу   проголосувати :                                                                      ЗА-19 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                          УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. 

 

Про  розгляд заяви гр. Бобринець Л.І. 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення.   

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-19 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                          УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається.  

Шановні  депутати  ! Порядок денний сьомої  сесії вичерпано. У кого є  зауваження щодо 

ведення та порядку роботи сесії?  Немає.  Отже, сьому чергову сесію міської ради сьомого 

скликання оголошую ЗАКРИТОЮ. Дякую усім за роботу. 

 

(Звучить Державний Гімн України) 

 

 

 

  Міський голова            Ю.Л. ГУЛЬДАС 


