
      
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  

П’ЯТДЕСЯТ  ДРУГОЇ   СЕСІЇ   

МАЛОВИСКІВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ  

сьомого скликання 

від 28 березня  2019 року    

Початок засідання:10.00.    

Засідання п’ятдесят другої  чергової  сесії міської ради відкриває та проводить 

секретар Маловисківської  міської ради Постолюк Леся Анатоліївна. 

Протокол засідання сесії веде начальник загального відділу виконавчого комітету  

Маловисківської міської ради Берегуленко Тамара Михайлівна. 

Постолюк Л.А.:  Доброго дня всім присутнім! Шановні депутати та запрошені! На 

пленарне засідання п’ятдесят другої  чергової сесії міської ради з обраних 26 депутатів  

з’явилося 15 депутатів. Відсутні 9 депутатів. 

Які будуть пропозиції  щодо початку  роботи сесії ?( вносяться    п р о п о з и ц і ї ) 

Постолюк Л.А..:  Надійшла пропозиція розпочати роботу пленарного засідання  

п’ятдесят другої   сесії.  Прошу проголосувати (поіменне голосування) : 

 

                                                                                                                    ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

 
П’ятдесят другу сесію Маловисківської міської ради сьомого скликання оголошую 

ВІДКРИТОЮ.  

(Звучить гімн України) 

 

Постолюк Л.А.:  Пропоную розпочати пленарне засідання з приємного. 

Саме сьогодні святкує свій день народження депутат міської ради 6, 7 скликання Віталій 

Володимирович Стець. 

Він відсутній на сьогоднішньому пленарному засіданні. Але ми вітаємо його заочно, 

бажаємо йому всіляких гараздів . 

Продовжуємо роботу. 

На пленарне засідання п’ятдесят другої 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 п’ятдесят другої сесії Маловисківської міської ради 

сьомого скликання виносяться  такі питання: 

1. Про проведення в 2019 році конкурсу міні-проектів місцевого розвитку  

«Майбутнє громади в наших руках»; 

2. Про внесення змін до Програми розвитку краєзнавства та туризму у  

Маловисківській міській об’єднаній  територіальній громаді до 2020 року; 



3. Про внесення змін до Програми розвитку комунального підприємства Мала 

Виска МКП на 2018 – 2020 роки; 

4. Про внесення змін до рішення від 18 грудня  2018 року № 1297 «Про 

міський бюджет  на 2019 рік»; 

5. Про затвердження Положення про організацію роботи з перевезення осіб з 

інвалідністю та дітей з інвалідністю,  які мають порушення опорно–рухового апарату; 

6. Про внесення змін до рішення Маловисківської міської ради від 21.12.2017 

року №814 «Про утворення комунального некомерційного підприємства 

«Маловисківський  центр надання соціальних послуг»; 

7. Про внесення змін до  Положення про відділ соціального захисту населення,  

праці та охорони здоров’я виконавчого комітету  Маловисківської міської ради 

затвердженого рішенням сесії міської ради від 11 січня 2018 року № 844; 

8. Про внесення доповнень до рішення сесії міської ради від 22 грудня  2016 

року  №448 «Про затвердження Програми соціального захисту малозабезпечених верств 

населення на 2017-2020 роки»; 

9. Про затвердження  Плану заходів щодо розвитку сімейних форм виховання 

дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2019 -2021 роки; 

10. Про затвердження міського стратегічного плану дій з реформування системи 

інституційного догляду і виховання дітей на території Маловисківської міської об’єднаної 

територіальної громади   на 2019-2026 роки; 

11. Про затвердження міської програми «Забезпечення соціальним та 

впорядкованим житлом дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, осіб з їх 

числа» на території Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади  у період 

до 2023 року; 

12. Про безоплатну передачу майна  з балансу Маловисківської гімназії на  

баланс комунальному підприємству  «Мала Виска – МКП»; 

13. Про надання дозволу на списання основних засобів, які перебувають на 

балансі відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Маловисківської міської 

ради ( Маловисківський ДНЗ № 5 «Чебурашка, ДНЗ «Ромашка,  Маловисківська ЗШ № 3 

І-ІІІ ст., Паліївський НВК); 

14. Про постановку на балансовий облік вуличних тренажерів, придбаних в 

рамках програми «ДОБРЕ»; 

15. Про запровадження інформаційної системи «Реєстр Маловисківської 

об’єднаної  територіальної громади»  та затвердження Положення про нього; 

16. Про надання дозволу на розробку детального плану території кварталу в 

с.Олександрівка, Маловисківського району, Кіровоградської області; 

17. Земельні питання 

Звіти про фінансову діяльність одержувачів та розпорядників коштів, які 

отримують кошти з міського бюджету будуть розглянуті після розгляду питань порядку 

денного в різному. 

Про депутатський запит Лахтая М.М. також заслухаємо керівника відділу освіти, 

молоді та спорту виконкому міської ради  

Інші пропозиції є? Немає. 

Прошу проголосувати за такий Порядок денний пленарного засідання  52-ї  сесії 

міської  ради (поіменне голосування).  

                                                                                                                    ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ приймається. Шановні колеги! 

Нам необхідно затвердити РЕГЛАМЕНТ І ПОРЯДОК РОБОТИ пленарного 

засідання 52-ї   сесії. 



На ваш розгляд пропонується наступний регламент і порядок роботи пленарного 

засідання  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 пленарного засідання 52-ї сесії Маловисківської міської ради закінчити 

сьогодні, без перерви.  Інші пропозиції є? Немає. 

Прошу проголосувати за запропонований регламент і порядок роботи 

пленарногозасідання сесії.  (поіменне голосування)  

ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Приймається.Шановні колеги! Переходимо до розгляду питань порядку денного: 

 

Про проведення в 2019 році конкурсу міні-проектів місцевого розвитку  «Майбутнє 

громади в наших руках»  

Доповідає завідувач сектором економіки та інвестицій виконкому міської ради 

Федоренко Галина Вікторівна    

(доповідає Федоренко Г.В.) 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                          ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про внесення змін до Програми розвитку краєзнавства та туризму у  

Маловисківській міській об’єднаній  територіальній громаді до 2020 року 

Доповідає спеціаліст відділу культури та туризму виконкому міської ради  

Бровченко Світлана Іванівна 

(доповідає Бровченко С.І.) 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                                                                                

ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про внесення змін до Програми розвитку комунального підприємства Мала Виска 

МКП на 2018 – 2020 роки 

Доповідає секретар ради Постолюк Леся Анатоліївна    

(доповідає Постолюк Л.А.) 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 



Про затвердження Положення про організацію роботи з перевезення осіб з 

інвалідністю та дітей з інвалідністю,  які мають порушення опорно – рухового апарату 

Доповідає директор комунального підприємства Центр надання соціальних послуг 

Хмара Іван Іванович    

(доповідає Хмара І.І.) 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про внесення змін до рішення Маловисківської міської ради від 21.12.2017 року № 

814 «Про утворення комунального некомерційного підприємства «Маловисківський  

центр надання соціальних послуг» 

Доповідає директор комунального підприємства Центр надання соціальних послуг 

Хмара Іван Іванович    

(доповідає Хмара І.І.) 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про внесення змін до рішення від 18 грудня  2018 року № 1297 «Про міський 

бюджет  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-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження  Плану заходів щодо розвитку сімейних форм виховання дітей – 

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2019 -2021 роки 

Доповідає секретар ради Постолюк Леся Анатоліївна    

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 



Про затвердження міської програми «Забезпечення соціальним та впорядкованим 

житлом дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа» на 

території Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади  у період до 2023 

року 

Доповідає секретар ради Постолюк Леся Анатоліївна    

(доповідає Постолюк Л.А.) 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження міського стратегічного плану дій з реформування системи 

інституційного догляду і виховання дітей на території Маловисківської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2019-2026 роки 

Доповідає секретар ради Постолюк Леся Анатоліївна    

(доповідає Постолюк Л.А.) 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про внесення змін до  Положення про відділ соціального захисту населення,  праці 

та охорони здоров’я  виконавчого комітету  Маловисківської міської ради затвердженого 

рішенням сесії міської ради від 11 січня 2018 року № 844 

Доповідає директор комунального підприємства Центр надання соціальних послуг Хмара 

Іван Іванович    

(доповідає Хмара І.І.) 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про внесення доповнень до рішення сесії міської ради від 22 грудня  2016 року  № 

448 «Про затвердження Програми соціального захисту малозабезпечених верств 

населення на 2017-2020 роки» 

Доповідає директор комунального підприємства Центр надання соціальних послуг Хмара 

Іван Іванович    

(доповідає Хмара І.І.) 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 



                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про безоплатну передачу майна  з балансу Маловисківської гімназії на  баланс 

комунальному підприємству  «Мала Виска – МКП» 

Доповідає секретар ради Постолюк Леся Анатоліївна    

(доповідає Постолюк Л.А.) 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

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

відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Маловисківської міської ради ( 

Маловисківський ДНЗ № 5 «Чебурашка, ДНЗ «Ромашка,  Маловисківська ЗШ № 3 І-ІІІ ст., 

Паліївський НВК) 

Доповідає секретар ради Постолюк Леся Анатоліївна    

(доповідає Постолюк Л.А.) 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про постановку на балансовий облік вуличних тренажерів, придбаних в рамках 

програми «ДОБРЕ» 

Доповідає секретар ради Постолюк Леся Анатоліївна    

(доповідає Постолюк Л.А.) 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про запровадження інформаційної системи «Реєстр Маловисківської об’єднаної  

територіальної громади»  та затвердження Положення про нього 

Доповідає заступник міського голови Жовтило Алла Василівна    

(Доповідає Жовтило А.В.) 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 



Про надання дозволу на розробку детального плану  території кварталу в с. 

Олександрівка, Маловисківського району, Кіровоградської області 

Доповідає завідувач сектором архітектури та містобудування відділу житлово – 

комунального господарства міської ради Пісний Сергій Анатолійович 

(доповідає Пісний С.А.) 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Постолюк Л.А.: Земельні питання. Повідомляю, що до Маловисківської міської ради 

надійшла заява від депутатів  Кирсті Олексія Леонідовича, Рули Сергія Анатолійовича, 

Ніколенка Олександра Васильовича, Ніколенка Миколи Васильовича, Лисенка 

Володимира Павловича про конфлікт інтересів при розгляді проектів рішень, внесених на 

розгляд пленарного засідання. 

Прошу прийняти до уваги, що депутат Кирстя О.Л., Рула С.А., Ніколенко М.В., Ніколенко 

О.В., Лисенко В.П.участі у підготовці даних проектів рішень, в яких присутній конфлікт 

інтересів, не приймали.  Участі у розгляді та прийнятті рішень  приймати не будуть.  

 

Депутат Таран Р.П.: Повідомляю, що у блоці земельних питань також є проет рішення, де 

я маю конфлікт інтересів. Участі у розробці проектів рішень із земельних питнь на 52 

сесію міської ради не приймав. Та участі у прийнятті рішень не братиму.  

 

Постолюк Л.А.: Всі питання з конфліктами інтересів з’ясовано. Переходимо до розгляду 

проектів. Доповідає з земельних питань начальник земельного відділу Цибульський Ігор 

Анатолійович 

 

Про розірвання договору оренди земельної ділянки з гр. Кашпуровська І.Г. за 

адресою вул. Центральна, с. Олександрівка, Маловисківського району Кіровоградської 

області  

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про розірвання договору оренди земельної ділянки з ФОП Животовський О.Ю за 

адресою  вул. Київська, 3а м. Мала Виска, Кіровоградської області  

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 



Про розірвання договору оренди земельної ділянки з гр.Тимошенко Тетяні 

Валеріївні за адресою вул. Стаханова (Князька), м. Мала Виска, Кіровоградської області 

(біля Маловисківської гімназії) 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                              

ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про розірвання договору оренди землі з гр. Віговським Анатолієм Івановичем за 

адресою вул. Пушкіна, 87 А м. Мала Виска, Кіровоградської області  

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                                                                                                                          

ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про вилучення земельних ділянок 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

До пленарного засідання долучається депутат міської ради депутат Довгопола О.Г. 

 

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-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Не голосував – 1 (депутат Лисенко В.П.) 

Рішення приймається 

 

Про 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-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 



Про надання згоди на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в користування на умовах оренди гр. Третяковій Надії Вікторівні на 

території Маловисківської міської ради с. Паліївка Маловисківського району 

Кіровоградської області 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність  гр.Сиваку Валентину Андрійовичу для ведення особистого селянського 

господарства за адресою вул. Шевченка, с.Первомайське Маловисківського району 

Кіровоградська область (в межах населеного пункту) 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр.Веретеніну Євгенію Валерійовичу для ведення особистого селянського 

господарства Маловисківського району Кіровоградська область (за межами населеного 

пункту) 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Молчанову Владиславу Олександровичу для ведення особистого селянського 

господарства за адресою: Кіровоградська область Маловисківський район Маловисківська 

міська рада (за межами населеного пункту) 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Крилу Олександру Леонідовичу для ведення особистого селянського 

господарства за адресою: пров. Мічуріна, с. Краснопілка Маловисківського району 

Кіровоградська область (в межах населеного пункту) 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

 



                                                                                                                       ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Панасенку Борису  Валентиновичу за адресою: вул. Вишнева 

(Ленінградська), 26, м. Мала Виска Кіровоградської області 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність  гр. Шевченку Андрію Сергійовичу за адресою: вул. Сонячна, 6/4 м. Мала Виска 

Кіровоградської області 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність  гр. Рулі Дарії Андріївні за адресою: пров. Шкільний, с. Краснопілка 

Маловисківського району Кіровоградської області 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність  гр. Рулі Руслані Вікторівні за адресою: пров. Мічуріна, с. Краснопілка 

Маловисківського району Кіровоградської області 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Шевченку Максиму Миколайовичу для ведення особистого селянського 

господарства Маловисківського району Кіровоградська область (за межами населеного 

пункту) 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-16 



                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Миколайовичу за адресою: вул. Вишнева, 10 м. Мала Виска, Кіровоградської області 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Валентиновичу за адресою: вул. Л. Панкова, 6 м. Мала Виска, Кіровоградської області 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Кваші Віктору Петровичу 

за адресою: вул. Гоголя, 176 м. Мала Виска, Кіровоградської області 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Хилі Любові Григорівні 

за адресою: вул. Шкільна, 26 м. Мала Виска 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Володимировичу за адресою: вул. Григорія Перебийноса, 13 м. Мала Виска, 

Кіровоградської області 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 



                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Григорівні за адресою: пров. Шкільний с. Краснопілка, Маловисківського району 

Кіровоградської області 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Михайловичу за адресою: вул. Бесарабська, 63-Б м. Мала Виска, Кіровоградської області 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Миколаївні за адресою: вул. І. Мазепи, 17 м. Мала Виска, Кіровоградської області 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Петровичу за адресою:  вул. Красна, 75 с. Олександрівка, Маловисківського району 

Кіровоградської області 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Юріївні на території  Маловисківського району Кіровоградської області 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 



                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  гр. Белогуровій Т.О. та гр. 

Бєлогурову О.В. за адресою: вул. Тобілевича, 70 м. Мала Виска, Кіровоградської області 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про попереднє погодження місця розташування тимчасової споруди для 

провадження підприємницької діяльності гр. Сагайдак Миколі Миколайовичу за адресою 

с. Олександрівка вул. Центральна Маловисківського району Кіровоградської області  

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про надання дозволу гр. Мушик Яні Анатоліївні на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для будівництва та розміщення 

гаража для легкового автомобіля в м. Мала Виска по І пров. Професійний,  прибудинкова 

територія житлового будинку № 3а 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про надання у власність земельні ділянки гр. Кучеренко Людмилі Миколаївні за 

адресою: вул. Бесарабська, буд. 68,  м. Мала Виска Маловисківського району 

Кіровоградської області 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

Про надання у власність земельну ділянку гр. Захватихаті Тетяні Валеріївні за 

адресою: вул. Київська, буд. 24, м. Мала Виска Маловисківського району Кіровоградської 

області 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-16 



                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про надання у власність земельну ділянку гр. Демченко Олені Григорівні за 

адресою: вул. Велігіна, буд. 77, м. Мала Виска Маловисківського району Кіровоградської 

області 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про надання у власність земельну ділянку   гр. Щербак Наталії Леонтіївні за 

адресою: вул. Миколи Проценка, 5, м. Мала Виска Маловисківського району 

Кіровоградської області 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про надання дозволу гр. Зовві Сергію Станіславовичу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки (на 

місцевості) для будівництва та обслуговування будівель торгівлі за адресою вул. Київська, 

3а м. Мала Виска Кіровоградської області 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Не голосував 1 (Таран Р.П.) 

Рішення приймається 

 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в користування на умовах оренди гр. Кирсті Олексію Леонідовичу за 

адресою: вул. Пушкіна, 87 м. Мала Виска, Кіровоградської області  

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 



Про погодження місця розташування тимчасової споруди для провадження 

підприємницької діяльності ФОП Пасічник Олександру Анатолійовичу за адресою вул. 

Шевченка,62-Л м. Мала Виска Маловисківського району Кіровоградської області  

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

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

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки   

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-4 

                                                                                             ПРОТИ-3 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-9 

Рішення не приймається 

 

(Зал засідань залишає депутат Нетреба О.М., в залі 15 осіб). 

 

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

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки   

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-3 

                                                                                             ПРОТИ-2 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-10 

Рішення не приймається 

 

 

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

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки  

  

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-3 

                                                                                             ПРОТИ-2 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-10 

Рішення не приймається 

 

Про попереднє погодження місця розташування тимчасової споруди для 

провадження підприємницької діяльності гр. Похилі Ігорю Андрійовичу за адресою вул. 

Князька м. Мала Виска Маловисківського району Кіровоградської області  

 



Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-14 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-1 

Рішення приймається 

 

(До залу засідань повертається депутат Нетреба О.М.) 

 

Про надання дозволу на розроблення технічної документації щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в постійне користування 

Комунальному некомерційному підприємству «Маловисківська станція переливання крові 

Кіровоградської обласної ради» по вул. Європейська, 92  в  м. Мала Виска 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки сільськогосподарського призначення в користування на умовах оренди 

ТОВ «Агрофірма-Маяк» за адресою вул. В. Бровченка, 63 м. Мала Виска Кіровоградської 

області 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки сільськогосподарського призначення в користування на умовах оренди 

ТОВ «Агрофірма-Маяк» за адресою вул. В. Бровченка, 63-А,  м. Мала Виска 

Кіровоградської області 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки сільськогосподарського призначення в користування на умовах оренди 

ТОВ «Агрофірма-Маяк» за адресою вул. В. Бровченка, 63-Б м. Мала Виска 

Кіровоградської області 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                        



ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки сільськогосподарського призначення в користування на умовах оренди 

ТОВ «Агрофірма-Маяк» за адресою вул. В. Бровченка, 63-В, м. Мала Виска 

Кіровоградської області 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення в користування на умовах оренди ТОВ 

«Агрофірма-Маяк» за адресою вул. В. Бровченка, 63-Г м. Мала Виска Кіровоградської 

області 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки сільськогосподарського призначення в користування на умовах оренди 

ТОВ «Агрофірма-Маяк» за адресою вул. В. Бровченка, 63-Г, м. Мала Виска 

Кіровоградської області 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки сільськогосподарського призначення в користування на умовах оренди 

ТОВ «Агрофірма-Маяк» за адресою вул. В. Бровченка, 63-Д, м. Мала Виска 

Кіровоградської області 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 



Рішення приймається 

 

 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки сільськогосподарського призначення в користування на умовах оренди 

ТОВ «Агрофірма-Маяк» за адресою вул. В. Бровченка, 63-Ж,  м. Мала Виска 

Кіровоградської області 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки сільськогосподарського призначення в користування на умовах оренди 

ТОВ «Агрофірма-Маяк» за адресою вул. В. Бровченка, 63-З,  м. Мала Виска 

Кіровоградської області 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки сільськогосподарського призначення в користування на умовах оренди 

ТОВ «Агрофірма-Маяк» за адресою вул. В. Бровченка, 63-И,  м. Мала Виска 

Кіровоградської області 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки сільськогосподарського призначення в користування на умовах оренди 

ТОВ «Агрофірма-Маяк» за адресою вул. В. Бровченка, 63-Е, м. Мала Виска 

Кіровоградської області 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 



Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки сільськогосподарського призначення в користування на умовах оренди 

ТОВ «Агрофірма-Маяк» за адресою вул. В. Бровченка, 63-Є, м. Мала Виска 

Кіровоградської області 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

користування на умовах оренди  з подальшим правом викупу ФОП Семчишиній Аллі 

Богданівні та ФОП Карповій Олені Богданівні для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі за адресою:  вул. Шевченка, 62, м. Мала Виска,  Кіровоградської області 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в користування на умовах оренди гр. Ніколенко Олександру 

Васильовичу за адресою вул. Дружби, 9 с. Паліївка Маловисківського району 

Кіровоградської області 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-14 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Не голосувало – 2 (Ніколенко О.В., Ніколенко М.М.) 

Рішення приймається 

 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в користування на умовах оренди гр. Ніколенко Олександру 

Васильовичу за адресою вул. Дружби, 8 с. Паліївка Маловисківського району 

Кіровоградської області 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-14 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Не голосувало – 2 (Ніколенко О.В., Ніколенко М.М.) 

Рішення приймається 

 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в користування на умовах оренди гр. Ніколенко Олександру 

Васильовичу за адресою вул. Дружби, 7 с. Паліївка Маловисківського району 

Кіровоградської області 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 



Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-14 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Не голосувало – 2 (Ніколенко О.В., Ніколенко М.М.) 

Рішення приймається 

 

Про прийняття у комунальну власність Маловисківської міської ради (ОТГ) з 

державної власності земельних ділянок сільськогосподарського призначення 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

Постолюк Л.А.: Перелік питань порядку денного вичерпано.  

Продовжуємо пленарне засідання. Розглядаємо  звіти  про фінансову діяльність 

одержувачів та розпорядників коштів, які отримують кошти з міського бюджету  

Доповідають:  

Директор КП Мала Виска МКП Лисенко В.П. 

Директор КП Мала Виска Водоканал Аврунов В.А. 

Начальник відділу освіти молоді та спорту Шпак А.В. 

Головний бухгалтер відділу культури та туризму виконкому міської ради 

Бондаренко Н.А. 

 

Постолюк Л.А.: Дякую, шановні депутати, у кого є запитання до керівників 

структурних підрозділів та комунальних підприємств. 

Депутат Бровченко О.Д.: Все зрозуміло і прозоро. Питань немає.  

 

Постолюк Л.А.: Інформація про виконання рішення міської ради «Про 

депутатський запит Лахтая М.М..»  

Надаю слово Аллі Володимирівні Шпак, начальнику відділу освіти, молоді та 

спорту виконкому міської ради. 

Шпак А.В.: 

Постолюк Л.А.: Дякую, Алло Володимирівно. 

Шановні  депутати! Нагадую Вам, що у неділю 31 березня у нас день чергових 

виборів Президента України. Але це і останній день здачі електронних декларацій.  

Прошу по завершенню пленарного засідання засвідчити факт, про те, що Ви особисто 

попереджені про необхідність подання електронної декларації про доходи за 2018 рік  до 1 

квітня  ц.р.  

Крім цього нагадую, що Вам  необхідно надати фактичні відомості про подачу декларації. 

Питння є?. Немає. Порядок денний п’ятдесят другої  сесії вичерпано.  Питання розглянуті.   

52 – у сесію міської ради сьомого скликання оголошую ЗАКРИТОЮ.  

 

(Звучить Державний Гімн України) 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                         Л.А.ПОСТОЛЮК  


