
      
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 ТРЕТЬОЇ  СЕСІЇ   

МАЛОВИСКІВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ  

сьомого скликання 

від 25 квітня 2019 року    

Початок засідання:10.00.    

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

Маловисківський міський голова Гульдас Юрій Леонідович. 

Протокол засідання сесії веде начальник загального відділу виконавчого комітету  

Маловисківської міської ради Берегуленко Тамара Михайлівна. 

Гульдас Ю.Л..:  Доброго дня всім присутнім! Шановні депутати та запрошені! На 

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

з’явилося 16 депутатів. Відсутні 10 депутатів. 

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

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

сорок восьмої  сесії.  Прошу проголосувати (поіменне голосування) : 

                                                                                                                    ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

 
П’ятдесят третю  сесію Маловисківської міської ради сьомого скликання оголошую 

ВІДКРИТОЮ.  

(Звучить гімн України) 

 

Гульдас Ю.Л.:  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 третьої сесії Маловисківської міської ради 

сьомого скликання внесено  такі питання: 

1. Про затвердження звіту  про виконання міського бюджету за І квартал 2019 року  

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

бюджет  на 2019 рік» 

3. Про затвердження лімітів споживання по енергоносіях на 2019 рік 

4. Про внесення змін до програми «Призовник – 2019» 

5. Про запровадження інформаційної системи «Реєстр адрес Маловисківської 

об’єднаної  територіальної громади»  та  затвердження Положення про нього 

6. Про запровадження інформаційної системи «Реєстр майна Маловисківської 

об’єднаної  

7. територіальної громади»  та затвердження Положення про нього 



8. Про внесення змін до Програми розвитку фізичної культури та спорту серед 

мешканців Маловисківської громади на 2018  – 2020 роки 

9. Про передачу на баланс відділу культури та туризму виконкому міської ради 

комплексу  будівель за адресою м.Мала  Виска,  вул. Київська,  2 

10. Про затвердження Положення про резервний фонд місцевого бюджету 

Маловисківської  міської ради 

11. Земельні питання 

Інформацію про проект, поданий на отримання МТД  Проект місцевого  

економічного розвитку «Туристичний кластер «Маєток  поміщиків  Кудашевих» - 

інновація економічного розвитку Маловисківської ОТГ» на Ваш розгляд представить  

Постолюк Л.А. перед розглядом проекту рішення «Про внесення змін до рішення від 18 

грудня  2018 року № 1297 «Про міський бюджет  на 2019 рік»» 

Інші пропозиції є? Немає. Прошу проголосувати за такий Порядок денний 

пленарного засідання  53-ї  сесії міської  ради (поіменне голосування).  

                                                                                                                    ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

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

затвердити РЕГЛАМЕНТ І ПОРЯДОК РОБОТИ пленарного засідання 53-ї   сесії. 

На ваш розгляд пропонується наступний регламент і порядок роботи пленарного 

засідання  

-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 53-ї сесії Маловисківської міської ради закінчити 

сьогодні, без перерви.  Інші пропозиції є? Немає. 

Прошу проголосувати за запропонований регламент і порядок роботи пленарного 

засідання сесії.  (поіменне голосування)  

                                                                                                                    ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

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

денного: 

Про затвердження звіту  про виконання міського бюджету за І квартал 2019 року  

Доповідає завідувач сектором фінансів відділу економіки та бухгалтерського обліку 

виконкому міської ради Похила Лариса Василівна    

(доповідає Похила Л.В.) 

 

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

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                           

ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

Про «Проект місцевого  економічного розвитку «Туристичний кластер «Маєток  

поміщиків  Кудашевих» - інновація економічного розвитку Маловисківської ОТГ»  
інформує Постолюк Л.А., секретар міської ради. 

(доповідає Постолюк Л.А.) 

Гульдас Ю.Л.:  Продовжуємо розгляд питань порядку денного.  

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.) 

 

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

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                           

ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

Про затвердження лімітів споживання по енергоносіях на 2019 рік 

Доповідає завідувач сектором фінансів відділу економіки та бухгалтерського обліку 

виконкому міської ради Похила Лариса Василівна    

(доповідає Похила Л.В.) 

 

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

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                           

ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

Про внесення змін до програми «Призовник – 2019» 

Доповідає заступник міського голови Жовтило Алла Василівна    

(доповідає Жовтило А.В.) 

 

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

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       

                                                                                                                    ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

Про запровадження інформаційної системи «Реєстр адрес Маловисківської 

об’єднаної  територіальної громади»  та  затвердження Положення про нього 

Доповідає заступник міського голови Жовтило Алла Василівна    

(доповідає Жовтило А.В.) 

 

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

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                    ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

Про запровадження інформаційної системи «Реєстр майна Маловисківської 

об’єднаної  територіальної громади»  та затвердження Положення про нього 

Доповідає заступник міського голови Жовтило Алла Василівна    

(доповідає Жовтило А.В.) 

 

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

Прошу   проголосувати :                                                                       



                                                                                                                                                                                                                                           

ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

Про внесення змін до Програми розвитку фізичної культури та спорту серед 

мешканців Маловисківської громади на 2018  – 2020 роки 

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

Володимирівна    

(доповідає Шпак А.В.) 

 

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

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                    ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

Про передачу на баланс відділу культури та туризму виконкому міської ради 

комплексу  будівель за адресою м.Мала  Виска,  вул. Київська,  2 

Доповідає секретар ради Постолюк Леся Анатоліївна    

(доповідає Постолюк Л.А.) 

 

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

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                           

ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

Про затвердження Положення про резервний фонд місцевого бюджету 

Маловисківської  міської ради 

Доповідає секретар ради Постолюк Леся Анатоліївна    

(доповідає Постолюк Л.А.) 

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

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                           

ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.:  Рішення приймається 

Земельні питання. Повідомляю, що до Маловисківської міської ради надійшли  заяви від 

депутатів Рули Сергія Анатолійовича, Лисенка Володимира Павловича, Діордіци 

Володимира Анатолійовича та секретаря ради Постолюк Лесі Анатоліївни про конфлікт 

інтересів при розгляді проектів рішень, внесених на розгляд пленарного засідання. 

Прошу прийняти до уваги, що депутати Рула  Сергій  Анатолійович, Лисенко Володимир 

Павлович, Діордіца Володимир Анатолійович та секретар ради Постолюк Леся 

Анатоліївна участі у підготовці даних проектів рішень, в яких присутній конфлікт 

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

Депутати Рула С.А. та Діордіца В.А на пленарному засіданні відсутні. 

Доповідає з земельних питань начальник земельного відділу Цибульський Ігор 

Анатолійович 

 



Про вилучення земельних ділянок 

 

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

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                           

ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

Про розірвання договору особистого строкового сервітуту на земельну ділянку з гр. 

Пасічником Олександром Анатолійовичем за адресою вул. Шевченка 62-Л,   м. Мала 

Виска, Кіровоградської області  

 

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

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА- 

                                                                                                               ПРОТИ- 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ- 

Рішення приймається 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянам міської ради 

 

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

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                    ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства у власність 

громадянам міської ради 

 

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

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                           

ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

Про попереднє погодження місця розташування тимчасової споруди для 

провадження підприємницької діяльності гр. Парасоченко Яні Володимирівні за 

адресою вул. Містечкова м. Мала Виска Маловисківського району Кіровоградської 

області  

 

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

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                    ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Не голосувала 1 – Постолюк Л.А.  

Рішення приймається 



Про попереднє погодження місця розташування тимчасової споруди для 

провадження підприємницької діяльності гр. Тоцькому Олександру Олександровичу 

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

області  

 

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

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                           

ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Карман Олександру Вікторовичу для ведення особистого селянського 

господарства за адресою: Кіровоградська область Маловисківського району   

с.Олександрівка (за межами населеного пункту) 

 

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

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                           

ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

Про надання у власність земельної ділянки гр. Волошиній Зої Іванівні за адресою: 

вул. Привокзальна, буд. 17/70, м.Мала Виска Маловисківського району 

Кіровоградської області 

 

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

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                           

ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

Про надання у власність земельної ділянки гр. Рулі Павлу Анатолійовичу за 

адресою:  вул. Гоголя, буд. 19, м.Мала Виска Маловисківського району 

Кіровоградської області 

 

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

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                           

ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

Про надання дозволу гр. Штилик Світлані Анатоліївні на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в користування на умовах оренди 

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі в м.Мала Виска по вул. 

Промислова, 2 

 

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



Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                           

ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Рішення приймається 

Про надання дозволу гр. Савенку Андрію Олександровичу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для будівництва та 

розміщення гаража для легкового автомобіля в м.Мала Виска по вул.Європейська,  

прибудинкова територія житлового будинку   № 90 

 

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

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                           

ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр.Савчук Світлані Василівні для ведення особистого селянського 

господарства за адресою: Кіровоградська область Маловисківського району (за 

межами населеного пункту) 

 

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

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                           

ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр.Онойку Олександру Васильовичу для ведення особистого селянського 

господарства за адресою: Кіровоградська область Маловисківського району (за 

межами населеного пункту) 

 

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

Прошу   проголосувати :                                                                       

 

                                                                                                                                                                                                                                           

ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр.Шафієву Тімуру Рашидовичу для ведення особистого селянського 

господарства за адресою: Кіровоградська область Маловисківського району (за 

межами населеного пункту) 

 

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

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                               ЗА-17 



                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Петрівні за адресою:   вул. Мирна, 12 м. Мала Виска, Кіровоградської області 

 

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

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                           

ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Костянтину Георгійовичу за адресою: вул. Першотравнева, 29 м. Мала Виска, 

Кіровоградської області 

 

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

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                           

ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Петровичу за адресою: вул. Матусівська, 83 м. Мала Виска, Кіровоградської області 

 

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

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                           

ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Івановичу за адресою: вул. 9 Травня, буд. 46 м. Мала Виска, Кіровоградської області 

 

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

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Не голосував 1 – Лисенко В.П. 

 

Рішення приймається 



Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність   гр.Поповій Анні Сергіївні  за адресою: вул. Першотравнева, 40 с. 

Олександрівка Маловисківського району 

 

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

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                           

ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр.Петровій (Сиринчук) Світлані Василівні за адресою: вул. Красна, буд. 

43 с. Олександрівка Маловисківського району Кіровоградської області  

 

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

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                           

ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність  гр.Кондратенко Надії Борисівні за адресою: вул. Польова, 59, 

с.Краснопілка Маловисківського району Кіровоградської області 

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

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                    ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок у власність членам СФГ «Коновалов Володимир Дмитрович» 

 

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

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                    ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність гр.Первиненко Марії Іванівні за адресою: вул. І. Богуна, 17 м. Мала Виска 

Маловисківського району Кіровоградської області  

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

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                    ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність  гр. Василенку Якову Євдокимовичу  за адресою: вул. Зоряна, 39 м.Мала 

Виска Маловисківського району Кіровоградської області  



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

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність  гр. Чернію Сергію Васильовичу за адресою:  вул. Шевченка, 35 с.Веселе 

Маловисківського району Кіровоградської області  

 

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

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність гр.Степанок Меланії Анатоліївні за адресою: вул. Шевченка, 5 с. Веселе 

Маловисківського району 

 

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

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр.Буравченку Павлу Володимировичу за адресою: пров. Івана Сухомлина, 

18 м. Мала Виска Маловисківського району Кіровоградської області  

 

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

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельних ділянок  в натурі (на місцевості) для передачі їх у 

власність  гр.Кучеренко Людмилі Миколаївні за адресою: вул. Бессарабська, 68 

м.Мала Виска, Кіровоградської області  

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельних ділянок  в натурі (на місцевості) для передачі їх у 

власність гр.Фокші Павлу Петровичу за адресою: вул. Шкільна, 16 с.Паліївка, 

Маловисківського району Кіровоградської області  



 

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

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр.Царенку Володимиру Володимировичу для ведення особистого 

селянського господарства за адресою: Кіровоградська область Маловисківського 

району с.Паліївка (за межами населеного пункту) 

 

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

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр.Грисюку Роману Петровичу для ведення особистого селянського 

господарства на території Маловисківської міської ради Маловисківського району 

Кіровоградської області (за межами населеного пункту) 

 

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

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр.Бразі Миколі Володимировичу для ведення особистого селянського 

господарства на території Маловисківської міської ради Маловисківського району 

Кіровоградської області (за межами населеного пункту) 

 

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

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки  територіальній громаді у комунальну власність для створення 

громадських пасовищ на території Маловисківської міської ради Маловисківського 

району Кіровоградської області (за межами населеного пункту) 

 

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

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 



Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки  територіальній громаді у комунальну власність  для створення 

громадських пасовищ на території Маловисківської міської ради Маловисківського 

району Кіровоградської області (в межах населеного пункту) 

 

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

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

Про надання у власність земельних ділянок гр.Катаулі Ірині Василівні за адресою:  

вул. Тобілевича, буд. 42а, м. Мала Виска Маловисківського району Кіровоградської 

області 

 

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

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

Про надання у власність земельних ділянок  гр.Фокші Павлу Петровичу за адресою: 

вул. Шкільна, буд. 16, с.Паліївка Маловисківського району Кіровоградської області 

 

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

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

Про затвердження  проекту  землеустрою  щодо відведення земельної ділянки в 

постійне користування Релігійній громаді Праведної Єлизавети Української 

Православної Церкви Київського Патріархату для будівництва та обслуговування 

будівель громадських та релігійних організацій по вул. Дружби в с. Паліївка 

Маловисківського району  в Кіровоградській області  

 

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

Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

Про припинення права постійного користування земельною ділянкою СФГ «Мирян 

Леонід Петрович» 

 

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

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-10 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-7 

Рішення не приймається 



Про надання дозволу гр.Кравченку Сергію Вікторовичу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для будівництва та 

розміщення гаража для легкового автомобіля в м.Мала Виска І пров. Професійний 

прибудинкова територія житлового будинку 3а 

 

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

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

Про надання дозволу гр.Цимбалу Миколі Андрійовичу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для будівництва та 

розміщення гаража для легкового автомобіля в м. Мала Виска І пров. Професійний 

прибудинкова територія житлового будинку 3а 

 

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

Прошу   проголосувати :                                                                      ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Миколаївні за адресою:вул. О.Ковтуна, 20 м. Мала Виска, Кіровоградської області 

 

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

Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

комунальну власність територіальній громаді Маловисківської міської ради для за 

адресою: вул. Європейська, 83-А м. Мала Виска Маловисківського району 

Кіровоградської області 

 

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

Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

Про надання дозволу на розроблення технічної документації щодо поділу земельної 

ділянки, що перебуває в оренді фермерського господарства «Юлія» по 

вул.Європейська, 89 м.Мала Виска Маловисківського району Кіровоградської 

області 

 

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

Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 



Рішення приймається. 

Порядок денний п’ятдесят третьої сесії вичерпано.  Питання розглянуті.   

53 – у сесію міської ради сьомого скликання оголошую ЗАКРИТОЮ.  

 

(Звучить Державний Гімн України) 

 

 

 

 

Маловисківський міський голова                                                                     Ю.Л.ГУЛЬДАС   


