
   
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  П′ЯТУ  ЧЕРГОВОЇ СЕСІЇ   

МАЛОВИСКІВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ  

сьомого скликання 

від 27 вересня  2018 року    

 

Початок засідання:10.00.    

 

Засідання сорок п’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 п’ятої чергової сесії міської ради з обраних 26 депутатів  

з’явилося 18 депутатів. Відсутні 7 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 третьої  

чергової сесії. Прошу проголосувати (поіменне голосування)  

ЗА - 19 

                                                                                                      ПРОТИ - 0 

                                                                                                                      УТРИМАЛИСЬ - 0  

 

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

оголошую ВІДКРИТОЮ.  

(Звучить гімн України) 

Гульдас Ю.Л.: На пленарне засідання сорок п’ятої   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 п’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 Плану удосконалення послуги водопостачання  Маловисківської 

міської об’єднаної територіальної громади на 2018-2023 роки; 

3. Про затвердження  Положення  про порядок проведення громадського обговорення 

на території Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади; 

4. Про затвердження Програми забезпечення інвалідів, дітей-інвалідів технічними 

засобами для використання в побутових умовах на 2018 -2020 роки 

5. Земельні питання.  



Відповідно до с. 46 п.12 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

як міський голова, вношу до порядку денного питання  «Про призначення директора 

Маловисківського дошкільного навчального закладу №5 «Чебурашка», який було знято з 

порядку денного на попередній, 44-й сесії.  

У кого є ще пропозиції до порядку денного? Немає.  

Прошу проголосувати за такий порядок денний засідання 45-ї  сесії міської  ради 

(поіменне голосування).  

ЗА - 19 

                                                                                                      ПРОТИ - 0 

                                                                                                                      УТРИМАЛИСЬ - 0  

 

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

затвердити РЕГЛАМЕНТ І ПОРЯДОК РОБОТИ 45-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 45-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 - 19 

                                                                                                      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 - 19 

                                                                                                      ПРОТИ - 0 

                                                                                                                      УТРИМАЛИСЬ - 0  

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

Про затвердження Плану удосконалення послуги водопостачання  Маловисківської 

міської об’єднаної територіальної громади на 2018-2023 роки; 

Доповідає секретар міської ради Постолюк Леся Анатоліївна    

(доповідає Постолюк Л.А.) 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА - 19 

                                                                                                      ПРОТИ - 0 

                                                                                                                      УТРИМАЛИСЬ - 0  

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

Про затвердження  Положення  про порядок проведення громадського обговорення 

на території Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади; 

Доповідає перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Бакалінський Олександр Михайлович. 



(доповідає Бакалінський О.М.) 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА - 19 

                                                                                                      ПРОТИ - 0 

                                                                                                                      УТРИМАЛИСЬ - 0  

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

Про затвердження Програми забезпечення інвалідів, дітей-інвалідів технічними 

засобами для використання в побутових умовах на 2018 -2020 роки 

Доповідає начальник відділу соціального захисту, праці та охорони здоров’я Шпак 

Тетяна Миколаївна 

(доповідає Шпак Т.М.) 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                 ЗА - 19 

                                                                                                      ПРОТИ - 0 

                                                                                                                      УТРИМАЛИСЬ - 0  

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

Переходимо до блоку земельних питань. Доповідає начальник відділу земельних 

відносин Цибульський Ігор Анатолійович. 

Перед розглядом земельних питань повідомляю, що до міської ради надійшло дві 

заяви про конфлікт інтересів під час розгляду земельних питань – за заявою Груші Сергія 

Олександровича. Отже маю конфлікт інтересів при прийнятті рішення за заявою Груші 

С.О. я, міський голова,  та депутат Гульдас Сергій Юрійович. Участі у голосуванні  з 

даного питання  не прийматимемо. Участі у підготовці даного питання на розгляд сесій не 

приймали.  

Отже, розпочинаємо розгляд земельних питань: 

Про  вилучення   земельних ділянок  

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

ЗА - 19 

                                                                                                      ПРОТИ - 0 

                                                                                                                      УТРИМАЛИСЬ - 0  

 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається На час прийняття наступного рішення 

передаю головування секретарю ради Постолюк Л.А. 

 

Постолюк Л.А. Продовжуємо розгляд земельних питань.  

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 - 17 

                                                                                                      ПРОТИ - 0 

                                                                                                                      УТРИМАЛИСЬ - 0  

                                                                         Не голосували 2 (Гульдас Ю.Л., Гульдас С.Ю.) 

 

Постолюк Л.А.:  Рішення приймається. Передаю головування міському голові 

Гульдасу Ю.Л. 

 



Гульдас Ю.Л.: Про надання згоди на розроблення проекту землеустрою  щодо  

відведення земельної ділянки в користування на умовах оренди  громадянам міської ради 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

ЗА - 19 

                                                                                                      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. Кононенку В.В. за 

адресою: вул. Велігіна,79 м. Мала Виска, Кіровоградської області 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

ЗА - 19 

                                                                                                      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. Наконечній Г.Г. за 

адресою: вул. Перемоги, 44 с. Олександрівка Маловисківського району 

  

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

ЗА - 19 

                                                                                                      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. Болілій Г.П. за адресою: 

вул. Нижня, 19 с. Тарасівка  Маловисківського району 

  

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

ЗА - 19 

                                                                                                      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. Іщенку В.Д. за адресою: 

вул. Космонавтів,7 м. Мала Виска, Кіровоградської області 

  

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

ЗА - 19 



                                                                                                      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. Лебединському Ю.К. за 

адресою: вул. Павла Кочерги,23 м. Мала Виска, Кіровоградської області 

  

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

ЗА - 19 

                                                                                                      ПРОТИ - 0 

                                                                                                                      УТРИМАЛИСЬ - 0  

 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

постійне користування Територіальному управлінню Державної судової адміністрації 

України в Кіровоградській області шляхом зміни цільового призначення землі за адресою: 

вул. Центральна, 75, м. Мала Виска,  Кіровоградської області 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

ЗА - 19 

                                                                                                      ПРОТИ - 0 

                                                                                                                      УТРИМАЛИСЬ - 0  

 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

 

 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Данильченко Т.І за адресою: вул. Покрови, 24-А с. Паліївка 

Маловисківського району 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

ЗА - 19 

                                                                                                      ПРОТИ - 0 

                                                                                                                      УТРИМАЛИСЬ - 0  

 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Тригорло С.П. за адресою: вул. Перемоги, 32 с. Олександрівка 

Маловисківського району Кіровоградської області 

  

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

ЗА - 19 

                                                                                                      ПРОТИ - 0 

                                                                                                                      УТРИМАЛИСЬ - 0  

 



Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Березнюку А.І. за адресою: вул. Челюскіна, 28 с. Краснопілка 

Маловисківського району Кіровоградської області 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

ЗА - 19 

                                                                                                      ПРОТИ - 0 

                                                                                                                      УТРИМАЛИСЬ - 0  

 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

 

 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду гр. Захаровій Таїсії Олексіївні для будівництва індивідуального гаража за адресою: 

вул. Шевченка, прибудинкова територія будинку №7 м. Мала Виска, Маловисківського 

району 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

ЗА - 19 

                                                                                                      ПРОТИ - 0 

                                                                                                                      УТРИМАЛИСЬ - 0  

 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

 

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

Новомиргородське шосе, 11 м. Мала Виска Маловисківського району Кіровоградської 

області 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

ЗА - 19 

                                                                                                      ПРОТИ - 0 

                                                                                                                      УТРИМАЛИСЬ - 0  

 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

 

Про надання дозволу гр. Жирній Наталії Вікторівні 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 - 19 

                                                                                                      ПРОТИ - 0 

                                                                                                                      УТРИМАЛИСЬ - 0  

 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 



Про надання дозволу гр. Жирній Людмилі Григорівні на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для облаштування входу до 

квартири (ганку) в м. Мала Виска по вул. Велігіна, 2-А   

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

ЗА - 19 

                                                                                                      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. Левченко В.І. за адресою: 

пров. Велігіна,12/9 м. Мала Виска, Кіровоградської області 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

ЗА - 19 

                                                                                                      ПРОТИ - 0 

                                                                                                                      УТРИМАЛИСЬ - 0  

 

 Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Кочерещенко А.П. за адресою: вул. Красна, 45 с. Олександрівка Маловисківського 

району Кіровоградської області 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

ЗА - 19 

                                                                                                      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. Гуцалу Ю.М. за адресою: 

вул. Мирна, 4 м. Мала Виска Маловисківського району 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

ЗА - 19 

                                                                                                      ПРОТИ - 0 

                                                                                                                      УТРИМАЛИСЬ - 0  

 

  Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

 

Про призначення  директора Маловисківського дошкільного навчального закладу 

№ 5 «Чебурашка»  



Доповідає методист  відділу освіти, молоді та спорту міської ради Мельчуцький 

В’ячеслав Григорович  

(доповідає Мельчуцький В.Г.) 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

 

ЗА - 16 

                                                                                                      ПРОТИ - 0 

                                                                                                                      УТРИМАЛИСЬ - 3 

 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. Шановні  депутати! Порядок денний сорок 

п’ятої сесії вичерпано. Засідання чергової сесії у жовтні  ц.р. планується на 26.10.2018 

року. У кого є повідомлення, звернення? Немає.  Дякую усім за роботу. 

Отже, 45 – у  сесію міської ради сьомого скликання оголошую ЗАКРИТОЮ.  

(Звучить Державний Гімн України) 

 

 

 

Міський голова                                                                                                    Ю.Л.ГУЛЬДАС 


