
 
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  

ШІСТДЕСЯТОЇ   СЕСІЇ   

МАЛОВИСКІВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ 

  

28 листопада 2019 року                                                         м.МАЛА ВИСКА  

 

 

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

Повідомляю, що відповідно до Закону України Про місцеве самоврядування в Україні, 

Регламенту Маловисківської міської ради, сьогоднішнє пленарне засідання 60 чергової 

сесії міської ради буде транслюватися  на лед – екрані на центральній площі міста Мала 

Виска та онлайн режимі  в мережі Інтернет.  

На пленарне засідання шістдесятої чергової сесії міської ради з обраних 26 

депутатів  з’явилося  15  депутатів. Відсутні  11  депутатів. 

Які будуть пропозиції  щодо початку  роботи сесії ? 

(вносяться    п р о п о з и ц і ї ) 

Надійшла пропозиція розпочати роботу пленарного засідання  шістдесятої сесії.  

Прошу проголосувати (поіменне голосування): 

 

                                                                                                                    ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Гульдас Ю.Л.: Шістдесяту сесію Маловисківської міської ради сьомого скликання 

оголошую ВІДКРИТОЮ.  

(Звучить гімн України) 

 
 На пленарне засідання шістдесятої  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 шістдесятої  сесії Маловисківської міської ради 

сьомого скликання внесено  такі питання:  

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

бюджет об’єднаної територіальної громади на 2019 рік»; 

2. Про затвердження Порядку залучення,  розрахунку розміру і використання  коштів 

пайової участі замовників у  розвитку інфраструктури Маловисківської  міської 

об’єднаної територіальної громади; 

3. Про створення  органу приватизації житлового фонду , та порядку передачі  

квартир (будинків) , жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян 

Маловисківської ОТГ; 



4. Про затвердження Положення про Порядок відчуження майна комунальної  

власності Маловисківської міської об'єднаної територіальної громади; 

5. Про затвердження Положення про порядок присвоєння поштових  адрес об'єктам 

нерухомості у Маловисківській міській об' єднаній територіальній громаді; 

6. Про затвердження Положення про приватизацію об'єктів комунальної  власності 

Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади  (малу приватизацію); 

7. Про затвердження Положення про орган приватизації об'єктів комунальної  

власності Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади  (малу 

приватизацію); 

8. Про затвердження Положення  про оренду комунального майна  Маловисківської 

ОТГ; 

9. Про затвердження Положення про діяльність аукціонної комісії для продажу 

об’єктів спільної власності Маловисківської міської об’єднаної територіальної 

громади; 

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

сфері господарської діяльності Маловисківської міської ради Маловисківської 

міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік»; 

11. Про внесення змін до Положення про виконавчий комітет  Маловисківської  

міської ради; 

12. Про затвердження Положення про відділ земельних відносин  виконавчого 

комітету Маловисківської  міської ради; 

13. Про затвердження Програми розвитку КП Маловисківський центр надання 

соціальних послуг на 2020-2022 роки; 

14. Про затвердження Програми соціального захисту малозабезпечених верств 

населення Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади на 2020-

2022 роки; 

15. Про затвердження Програми соціального захисту громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи та проживають на території Маловисківської 

міської об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки; 

16. Про затвердження Програми зайнятості населення Маловисківської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки; 

17. Про затвердження програми забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з 

інвалідністю технічними засобами для використання в побутових умовах на 2020 -

2022 роки; 

18. Про затвердження Програми фінансування компенсації фізичним особам, які 

надають соціальні послуги та проживають на території Маловисківської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки; 

19. Про затвердження Програми відшкодування компенсації за перевезення окремих 

пільгових категорій громадян на приміських та міжміських маршрутах загального 

користування автомобільним транспортом по території Маловисківської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки; 

20. Про затвердження Програми та Положення  про надання одноразової  матеріальної 

допомоги громадянам Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади 

на 2020-2022 роки; 

21. Про затвердження Програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги  в 

Маловисківській міській ОТГ на 2020-2022 роки; 

22. Про затвердження  Програми фінансового забезпечення представницьких витрат та 

інших заходів, пов’язаних з діяльністю Маловисківської міської ради  на  2020 рік; 

23. Про внесення змін до міської Програми оздоровлення і відпочинку дітей 

Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади  на 2018 - 2022 роки; 



24. Про внесення змін до міської програми «Подолання дитячої безпритульності і 

бездоглядності» на території Маловисківської міської об’єднаної територіальної 

громади у період  з 2018 по 2021 роки; 

25. Про внесення змін по виконанню міської програми «Національний план дій щодо 

реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2021 року на території 

Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади; 

26. 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; 

27. Про затвердження Програми проведення Конкурсу міні-проектів розвитку 

Маловисківської об’єднаної територіальної громади (бюджет участі) «Майбутнє 

громади в наших руках»  на 2020-2022 роки; 

28. Про Програму забезпечення участі Маловисківської  міської ради  в Асоціації  міст  

України та Асоціації «Сталі та розумні міста  України»   на  2020- 2022 роки; 

29. Про затвердження  Програми  «Призовник - 2020»; 

30. Про затвердження  комплексної Програми розвитку культури, краєзнавства  та   

туризму у  Маловисківській міській об’єднаній  територіальній  громаді на період 

2020 - 2022 років; 

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

відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Маловисківської міської 

ради (Маловисківська ЗШ № 3 І-ІІІ ступенів, Маловисківського ДНЗ № 5 

«Чебурашка»); 

32. Земельні питання ; 

33. Про затвердження Положення про оренду землі в Маловисківській міській ОТГ; 

34. Про затвердження Порядку добровільного відшкодування безпідставно збережених 

коштів за використання земель комунальної форми власності на території 

Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади з порушенням вимог 

законодавства; 

Інші пропозиції є? 

 

Секретар ради Постолюк Л.А.:  Прошу додатково до порядку денного включити 

такі питання:  

Про затвердження Переліку земельних ділянок  призначених для продажу 

права оренди на земельних торгах у формі аукціону; 

Про надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної власності 

Маловисківської об’єднаної територіальної громади адміністративного приміщення 

вул. Спортивна, 8, м.Мала Виска 

Проекти рішень з даних питань були сформовані заявниками та попередньо 

розглянуті профільними постійними комісіями до початку пленарного засідання. 

Депутати міської ради  – члени постійних комісій,  погодили дані проекти рішень.  

 

Гульдас Ю.Л.: Приймається. Прошу проголосувати за такий Порядок денний 

пленарного засідання  60-ї  сесії міської  ради (поіменне голосування).  

 

                                                                                                                    ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

 

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

необхідно затвердити РЕГЛАМЕНТ І ПОРЯДОК РОБОТИ пленарного засідання 60-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 60-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-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

 

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

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

об’єднаної територіальної громади на 2019 рік» 

Доповідає завідувач  сектору фінансів відділу економіки та бухгалтерського обліку 

виконкому міської ради Похила Лариса Василівна      

(доповідає Похила Л.В.) 

 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                    ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

Про затвердження Порядку залучення,  розрахунку розміру і використання  коштів 

пайової участі замовників у  розвитку інфраструктури Маловисківської  міської 

об»єднаної територіальної громади 

Доповідає начальник юридичного відділу  виконкому міської ради Захватихата Тетяна 

Валеріївна      

 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                           

ЗА-13 

                                                                                             ПРОТИ-2 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-1 

Гульдас Ю.Л.: Рішення НЕ приймається 

Про створення  органу приватизації житлового фонду , та порядку передачі  квартир 

(будинків) , жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян Маловисківської 

ОТГ 

Доповідає начальник юридичного відділу  виконкому міської ради Захватихата Тетяна 

Валеріївна      

 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                           

ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

Про затвердження Положення про Порядок відчуження майна комунальної  

власності Маловисківської міської об'єднаної територіальної громади 



Доповідає начальник юридичного відділу  виконкому міської ради Захватихата Тетяна 

Валеріївна      

 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                    ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

Про затвердження Положення про порядок присвоєння поштових  адрес об'єктам 

нерухомості у Маловисківській міській об'єднаній територіальній громаді 

Доповідає начальник юридичного відділу  виконкому міської ради Захватихата Тетяна 

Валеріївна      

 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                           

ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

Про затвердження Положення про приватизацію об'єктів комунальної  власності 

Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади  (малу приватизацію) 

Доповідає начальник юридичного відділу  виконкому міської ради Захватихата Тетяна 

Валеріївна      

 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                           

ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

Про затвердження Положення про орган приватизації об'єктів комунальної  

власності Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади  (малу 

приватизацію) 

Доповідає начальник юридичного відділу  виконкому міської ради Захватихата Тетяна 

Валеріївна      

 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                    ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

Про затвердження Положення  про оренду комунального майна  Маловисківської 

ОТГ 

Доповідає начальник юридичного відділу  виконкому міської ради Захватихата Тетяна 

Валеріївна      

Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 



Про затвердження Положення про діяльність аукціонної комісії для продажу об’єктів 

спільної власності Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади   

Доповідає начальник юридичного відділу  виконкому міської ради Захватихата Тетяна 

Валеріївна      

 

Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

Про затвердження  Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів у 

сфері господарської діяльності Маловисківської міської ради Маловисківської 

міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік» 

Доповідає начальник юридичного відділу  виконкому міської ради Захватихата Тетяна 

Валеріївна      

 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

Про внесення змін до Положення про виконавчий комітет  Маловисківської  міської 

ради   

Доповідає начальник юридичного відділу  виконкому міської ради Захватихата Тетяна 

Валеріївна      

 

Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

Про затвердження Положення про відділ земельних відносин  виконавчого комітету 

Маловисківської  міської ради 

Доповідає начальник юридичного відділу  виконкому міської ради Захватихата Тетяна 

Валеріївна      

Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

Про затвердження Програми розвитку КП Маловисківський центр надання 

соціальних послуг на 2020-2022 роки 

Доповідає директор  КП Маловисківський центр надання соціальних послуг Хмара Іван 

Іванович   

 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

 



Про затвердження Програми соціального захисту малозабезпечених верств 

населення Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 

роки 

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

Шпак Тетяна Миколаївна  

 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

Про затвердження Програми соціального захисту громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи та проживають на території Маловисківської 

міської об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки 

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

Шпак Тетяна Миколаївна  

 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

Про затвердження Програми зайнятості населення Маловисківської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки 

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

Шпак Тетяна Миколаївна  

 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

Про затвердження програми забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю 

технічними засобами для використання в побутових умовах на 2020 -2022 роки 

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

Шпак Тетяна Миколаївна  

 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

Про затвердження Програми фінансування компенсації фізичним особам, які 

надають соціальні послуги та проживають на території Маловисківської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки 

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

Шпак Тетяна Миколаївна  

 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 



Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

Про затвердження Програми відшкодування компенсації за перевезення окремих 

пільгових категорій громадян на приміських та міжміських маршрутах загального 

користування автомобільним транспортом по території Маловисківської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки 

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

Шпак Тетяна Миколаївна  

 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

Про затвердження Програми та Положення  про надання одноразової  матеріальної 

допомоги громадянам Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади 

на2020-2022 роки 

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

Шпак Тетяна Миколаївна  

 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

Про затвердження Програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги  в 

Маловисківській міській ОТГ на 2020-2022 роки 

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

Шпак Тетяна Миколаївна  

 

Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

Про затвердження  Програми фінансового забезпечення представницьких витрат та 

інших заходів, пов’язаних з діяльністю Маловисківської міської ради  на  2020 рік 

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

Шпак Тетяна Миколаївна  

 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

Про внесення змін до міської Програми оздоровлення і відпочинку дітей 

Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади                                на 2018 

- 2022 роки 

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

Шпак Тетяна Миколаївна  

 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-17 



                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

Про внесення змін до міської програми «Подолання дитячої безпритульності і 

бездоглядності» на території Маловисківської міської об’єднаної територіальної 

громади у період  з 2018 по 2021 роки 

Доповідає начальник служби у справах неповнолітніх Захватихата Павло Васильович  

 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

Про внесення змін по виконанню міської програми «Національний план дій щодо 

реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2021 року на території 

Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади 

Доповідає начальник служби у справах неповнолітніх Захватихата Павло Васильович 

 

Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: 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 начальник служби у справах неповнолітніх Захватихата Павло Васильович 

 

Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

Про затвердження Програми проведення Конкурсу міні-проектів розвитку 

Маловисківської об’єднаної територіальної громади (бюджет участі) «Майбутнє 

громади в наших руках»  на 2020-2022 роки 

Доповідає завідувач сектором соціально – економічного розвитку, інвестицій та проектної 

діяльності Федоренко Галина Вікторівна 

 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

Про Програму забезпечення участі Маловисківської  міської ради  в Асоціації  міст  

України та Асоціації «Сталі та розумні міста  України»   на  2020- 2022 роки 

Доповідає завідувач сектором соціально – економічного розвитку, інвестицій та проектної 

діяльності Федоренко Галина Вікторівна 

 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-17 



                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

Про затвердження  Програми  «Призовник - 2020» 

Доповідає начальник загального відділу Берегуленко Тамара Михайлівна 

 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

Про затвердження  комплексної Програми розвитку культури, краєзнавства  та 

туризму  у  Маловисківській міській об’єднаній  територіальній  громаді на період 

2020 - 2022 років 

Доповідає начальник відділу культури та туризму виконкому міської ради Рижикова Юлія 

Олександрівна 

 

Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

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

відділу освіти, молоді та спорту  виконавчого комітету Маловисківської міської ради 

(Маловисківська ЗШ № 3 І-ІІІ ступенів, Маловисківського ДНЗ № 5 «Чебурашка») 

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

Володимирівна 

 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

Земельні питання  

Повідомляю, що до сесії Маловисківської міської ради надійшли  заяви від депутатів 

Макарицької Наталії Михайлівни, Діордіци Володимира Анатолійовича. 

Прошу прийняти до уваги, що вищеперераховані депутати участі у підготовці даних 

проектів рішень, в яких присутній конфлікт інтересів, не приймали.  Участі у розгляді та 

прийнятті рішень  приймати не будуть.  

 

Доповідає з земельних питань начальник земельного відділу Цибульський Ігор 

Анатолійович. 

 

Про вилучення земельних ділянок  

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 



Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянам міської ради 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про інвентаризацію земель під розміщення об’єктів комунальної власності відділу 

освіти, молоді та спорту Маловисківської міської ради 

  

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про інвентаризацію земель Маловисківської міської ради  

 

Гульдас Ю.Л.: 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. Головачу 

Олександру Івановичу за адресою: вул. В. Винниченка, 13а м.Мала Виска, 

Маловисківського району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.: 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. Гонитель Любов 

Петрівні за адресою: вул. П. Сагайдачного, 22 м.Мала Виска, Маловисківського 

району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.: 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.Ткаченку Валерію 



Володимировичу за адресою: пров. Велігіна, 8 м. Мала Виска, Кіровоградської 

області 

 

Гульдас Ю.Л.: 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. Кирдан Тетяні 

Петрівні за адресою: пров. Авіаційний, 50 м. Мала Виска, Кіровоградської області 

 

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.Костенко Валентині 

Олександрівні за адресою: вул. Горіхова, 15 м. Мала Виска, Маловисківського 

району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.: 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.Торбінській Тетяні 

Григорівні за адресою: вул. П. Кочерги, 25 м. Мала Виска, Маловисківського району 

Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.: 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.Мартюшенко Раїсі 

Євгеніївні за адресою: вул. Радісна, 20 м. Мала Виска, Маловисківського району 

Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.: 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.Яковлєву Миколі 

Михайловичу за адресою: вул. О. Ковтуна, 79 м. Мала Виска, Маловисківського 

району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.: 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.Залєсній Юлії 

В’ячеславівні за адресою: Кіровоградська область, Маловисківський район, 

Маловисківська міська рада  

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Не голосував - 1 – Діордіца  В.А.  

Рішення приймається 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Васильовичу за адресою: Кіровоградська область, Маловисківський район, 

Маловисківська міська рада  

 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність  гр.Беглій Наталії Іванівні за адресою: вул. Князька, 40, м. Мала Виска 

Маловисківського району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність  гр.Сибірцеву Володимиру Васильовичу за адресою: вул. Героїв Крут, 8, м. 

Мала Виска Маловисківського району Кіровоградської області 

 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 



Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність   гр.Крилу Віктору Анатолійовичу за адресою: вул. Київська, 73, м. Мала 

Виска Маловисківського району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність гр. Мельніченку Володимиру Анатолійовичу за адресою: вул. Миру, 3, с-

ще. Вишневе Маловисківського району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність  гр. Безуглому Андрію Дмитровичу за адресою: вул. Шевченка, 18, с. 

Первомайське Маловисківського району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Грищенку Володимиру Олександровичу за адресою: вул. 9 Травня, 43, 

м. Мала Виска Маловисківського району Кіровоградської області 

 

Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність  гр. Глушманюку Миколі Юрійовичу за адресою: В. Винниченка, 21, м. 

Мала Виска Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 



Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр.Федотову Максиму В’ячеславовичу для ведення особистого селянського 

господарства на території Маловисківської міської ради Маловисківського району 

Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність  гр. Шевченко Аллі Яківні для ведення особистого селянського 

господарства на території Маловисківської міської ради Маловисківського району 

Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність  гр. Грешнікову Станіславу Олексійовичу для ведення особистого 

селянського господарства на території Паліївської сільської ради Маловисківського 

району Кіровоградської області (за межами населеного пункту) 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Матку Василю Васильовичу для ведення особистого селянського 

господарства на території Маловисківської міської ради Маловисківського району 

Кіровоградської області (за межами населеного пункту) 

 

Депутат Артишко В.В.: Повідомляю про конфлікт інтересів, участі у голосування не 

прийматиму. 

  

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Не голосував -1- Артишко В.В. 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність  гр.Горун Олександрі Володимирівні для ведення особистого селянського 

господарства за адресою: Кіровоградська область, Маловисківський район 

Маловисківська міська рада (за межами населеного пункту) 



Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність  гр. Ткаченку Миколі Григоровичу для ведення особистого селянського 

господарства за адресою: Кіровоградська область, Маловисківський район на 

території Маловисківської міської ради (за межами населеного пункту) 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про надання дозволу гр.Ковалю Олександру Миколайовичу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для будівництва та 

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

прибудинкова територія багатоквартирного житлового будинку № 9 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про надання дозволу гр.Васильєву Сергію Анатолійовичу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для будівництва та 

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

прибудинкова територія багатоквартирного житлового будинку № 59А 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про надання дозволу гр. Деренюк Інні Олегівні на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в оренду для будівництва та розміщення гаража 

для легкового автомобіля в м. Мала Виска по  вул. Центральна, прибудинкова 

територія багатоквартирного житлового будинку № 53а 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 



Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в користування на умовах оренди гр.Гонитель Світлані Юріївні за 

адресою:  вул. В. Бровченка, 79, м. Мала Виска,  Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про надання у власність земельної ділянки гр.Барановій Ользі Василівні за адресою:  

вул. Пархоменка, буд. 50, м. Мала Виска Маловисківського району Кіровоградської 

області 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про надання у власність земельної ділянки гр.Туменко Світлані Михайлівні за 

адресою: вул. Осипенка, буд. 21 м. Мала Виска Маловисківського району 

Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.: 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 (за межами населеного пункту) 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-11 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-6 

Рішення НЕ приймається 

 

Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства  

 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про надання згоди на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в користування на умовах оренди  громадянам міської ради 



Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою, щодо 

поділу земельної ділянки, кадастровий номер 3523110100:02:005:0001 з метою 

передачі у власність  

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки  

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається.  

Дякую Ігор Анатолійович. 
 

Про затвердження Переліку земельних ділянок  призначених для продажу права 

оренди на земельних торгах у формі аукціону 

Доповідає спеціаліст – юрист відділу земельних відносин Анусевич Ярослав Вікторівна  

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження Положення про оренду землі в Маловисківській міській ОТГ 

Доповідає спеціаліст – юрист відділу земельних відносин Анусевич Ярослав Вікторівна  

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження Порядку добровільного відшкодування безпідставно збережених 

коштів за використання земель комунальної форми власності на території 

Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади з порушенням вимог 

законодавства 

Доповідає спеціаліст – юрист відділу земельних відносин Анусевич Ярослав Вікторівна  

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-16 



                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної власності 

Маловисківської об’єднаної територіальної громади адміністративного приміщення 

вул. Спортивна, 8, м.Мала Виска 

Доповідає секретар ради Постолюк Л.А. 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

Дякую усіх  за роботу.  

60 – у сесію міської ради сьомого скликання оголошую ЗАКРИТОЮ.  

(Звучить Державний Гімн України) 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                        Юрій  ГУЛЬДАС  


