
         
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  

ШІСТДЕСЯТ ДРУГОЇ   СЕСІЇ   

МАЛОВИСКІВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ  

 

  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 62 чергової 

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

Виска та онлайн режимі  в мережі Інтернет.  

На пленарне засідання шістдесят другої 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 ) 

Надійшла пропозиція розпочати роботу пленарного засідання  шістдесят другої 

сесії.  Прошу проголосувати (поіменне голосування): 

 

                                                                                                                    ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Гульдас Ю.Л.: Шістдесят другу сесію Маловисківської міської ради сьомого 

скликання оголошую ВІДКРИТОЮ.  

(Звучить гімн України) 

 

 Гульдас Ю.Л.: На пленарне засідання шістдесят другої  сесії міської ради 

запрошені: 

заступники міського голови  

керівники структурних підрозділів міської ради 

сільські старости 

керівники комунальних підприємств, підпорядкованих міській раді; 

старійшини 

начальник районного відділу  поліції Котига Сергій Володимирович 

Отже, на порядок денний шістдесят другої 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 доповнення до Стратегії розвитку  Маловисківської  міської об’єднаної  

територіальної громади на   2017 - 2025 роки» 

3. Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 21 грудня 2017 року 

№ 813 «Про затвердження Положення про службу у справах сім’ї та дітей» 

4. Про затвердження договорів, додаткових угод укладених Маловисківським 

міським головою від імені ради протягом 2019 року  

5. Про організацію на території  Маловисківської міської об’єднаної територіальної 

громади   громадських робіт  у 2020 році 



6. Про затвердження видів безоплатних суспільно-корисних громадських робіт для 

порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді 

громадських робіт, та переліку об’єктів для відбування порушниками громадських 

робіт на 2020 рік по території Маловисківської міської об’єднаної територіальної 

громади 

7. Про визначення видів оплачуваних суспільно-корисних робіт для порушників, на 

яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді суспільно-корисних 

робіт та переліку об’єктів для відбування порушниками таких робіт у 2020 році 

8. Про затвердження Плану заходів щодо запобігання та протидії корупції у 

виконавчому комітеті Маловисківської міської ради та її структурних підрозділах 

на 2020 рік 

9. Про продовження терміну дії договору безоплатного користування (позички) 

комунального майна Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади  

10. Про продовження терміну дії договорів оренди приміщень ФАПів 

11. Про затвердження Програми підвищення ефективності управління активами  

Маловисківської об’єднаної територіальної громади  на 2020 - 2022 роки 

12. Про затвердження звіту про здійснення Маловисківською міською радою 

державної регуляторної політики у 2019 році 

13. Про затвердження Програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді 

на 2020 рік 

14. Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту Маловисківської 

міської ради на 2020 рік 

15. Про введення в експлуатацію та прийняття на баланс спортивного майданчика з 

штучним покриттям у м.Мала Виска 

16. Про внесення змін до штатного розпису структурних підрозділів відділу освіти, 

молоді та спорту виконавчого комітету міської ради 

17. Про встановлення надбавки за вислугу років міському голові ЗЕМЕЛЬНІ 

ПИТАННЯ; 

18. Про постановку на балансовий облік майна, придбаного  в рамках програми 

«ДОБРЕ». 

 

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

пленарного засідання  62-ї  сесії міської  ради (поіменне голосування).  

(Депутат Хомич О.В. вийшла з пленарного засідання, в сесії бере участь 15 

депутатів) 

 

ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

  

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

затвердити РЕГЛАМЕНТ І ПОРЯДОК РОБОТИ пленарного засідання 62-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 62-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.: Рішення приймається.  

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 сектором фінансів Похила Лариса Василівна  

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати : 

                                                                                                                 ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про доповнення  до  Стратегії розвитку  Маловисківської  міської об’єднаної  

територіальної громади на   2017 - 2025 роки» 

Доповідає завідувач сектором економіки та інвестицій Федоренко Галина Вікторівна 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 21 грудня 2017 року № 813 « 

Про затвердження Положення про службу у справах сім’ї та дітей» 

Доповідає начальник служби у справах сім’ї та дітей Захватихата Павло Васильович 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження договорів, додаткових угод укладених Маловисківським  міським  

головою від імені  ради протягом 2019 року  

Доповідає начальник юридичного  відділу Захватихата Тетяна Валеріївна  

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про організацію на території  Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади   

громадських робіт  у 2020 році 

Доповідає начальник юридичного  відділу Захватихата Тетяна Валеріївна  

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-16 



                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Про затвердження видів безоплатних суспільно-корисних громадських робіт для 

порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді громадських 

робіт, та переліку об’єктів для відбування порушниками громадських робіт на 2020 рік по 

території Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади 

Доповідає начальник юридичного  відділу Захватихата Тетяна Валеріївна  

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Про визначення видів оплачуваних суспільно-корисних  робіт для порушників, на яких 

судом накладено  адміністративне стягнення у вигляді суспільно-корисних  робіт та 

переліку об’єктів для відбування порушниками  таких робіт у 2020 році 

Доповідає начальник юридичного  відділу Захватихата Тетяна Валеріївна  

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Про затвердження Плану заходів щодо запобігання та протидії корупції у виконавчому 

комітеті Маловисківської міської ради та її структурних підрозділах на 2020 рік 

Доповідає начальник юридичного  відділу Захватихата Тетяна Валеріївна  

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Про продовження терміну дії договору  безоплатного користування (позички) 

комунального майна Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади  

Доповідає начальник юридичного  відділу Захватихата Тетяна Валеріївна  

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Про продовження терміну дії договорів оренди приміщень ФАПів 

Доповідає начальник юридичного  відділу Захватихата Тетяна Валеріївна  

 

Гульдас Ю.Л.:  

Прошу   проголосувати :                                                                                ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Про затвердження Програми підвищення ефективності управління активами  

Маловисківської об’єднаної територіальної громади  на 2020 - 2022 роки 

Доповідає завідувач сектору  містобудування та архітектури Пісний Сергій Анатолійович  



 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Про затвердження звіту про здійснення Маловисківською міською радою державної 

регуляторної політики у 2019 році 

Доповідає інспектор сектору  економіки та інвестицій Сойченко Тетяна Василівна  

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Про затвердження Програми  національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 

2020 рік 

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

Володимирівна 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати : 

                                                                                                                           ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту Маловисківської міської 

ради на 2020 рік 

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

Володимирівна 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про введення в експлуатацію та прийняття на баланс спортивного майданчика з штучним 

покриттям у м.Мала Виска 

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

Володимирівна 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА- 

                                                                                                               ПРОТИ- 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ- 

Рішення приймається 

 

Про внесення змін до штатного розпису структурних підрозділів відділу освіти, молоді та 

спорту виконавчого комітету міської ради 

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

Володимирівна 

 



Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. Передаю головування секретарю ради Постолюк 

Лесі Анатоліївні та повідомляю про конфлікт інтересів при розгляді даного питання.  

 

Постолюк Л.А: Про встановлення надбавки за вислугу років міському голові 

Доповідає секретар міської ради Постолюк Леся Анатоліївна 

 

Постолюк Л.А: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

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

Юрію Леонідовичу. 

 

Гульдас Ю.Л.: Земельні питання  

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

Лисенка Володимира Павловича,Васильченка Володимира Миколайовича, Разілевича 

Романа Анатолійовича, Макарицької Наталії Михайлівни.  

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 надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

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

Ігорю Станіславовичу  

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                              

ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

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

Васильченку Володимиру Миколайовичу  

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Не голосував – 1 (Васильченко В.М.) 

Рішення приймається 

 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність членам ФГ «Чабаненко В. І.» 



 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                              

ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

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

Володимиру Івановичу  

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                              

ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

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

Василю Івановичу  

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

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

Анатолію Івановичу  

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

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

Володимиру Сергійовичу  

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                              

ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

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

Анатолію Івановичу  



 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                              

ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про вилучення земельних ділянок  

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                              

ЗА-16 

                                                                                             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-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Не голосував 1 (Лисенко В.П.) 

Рішення приймається 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянам міської ради 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Не голосувала -1 (Макарицька Н.М.) 

Рішення приймається 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Федоровичу за адресою:  пров. Шевченка, 3 м. Мала Виска, Маловисківського району 

Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                              

ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Сороці Олені Григорівни 

за адресою: вул. Квіткова, 39 м. Мала Виска, Маловисківського району Кіровоградської 

області 



 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                              

ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Миколайовичу за адресою:  вул. Молодіжна, 8 м. Мала Виска, Маловисківського району 

Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  

гр. Дроботу Олегу Анатолійовичу за адресою: вул. І. Богуна, 22, м. Мала Виска 

Маловисківського району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                              

ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність 

гр. Олейніченку Олександру Олександровичу за адресою: вул. Українська, 78 м. Мала 

Виска Маловисківського району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність 

гр. Кушнерьовій Галині Василівні за адресою: Кіровоградська область Маловисківський 

район, с. Первомайське вул. Переселянська 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 



Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власністьгр. 

Мокану В’ячеславу Георгійовичу на  території Маловисківської міської ради 

Маловисківського району Кіровоградської області (за межами населеного пункту)  

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                              

ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  

гр. Донець Юрію Анатолійовичу для ведення особистого селянського господарства за 

адресою: Кіровоградська область, Маловисківський район, Маловисківська міська рада (за 

межами населеного пункту)  

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                              

ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  

гр. Алєксєєнко Вікторії Станіславівні 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-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  

гр. Куркатову Олексію Валентиновичу 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-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  

гр. Куць Максиму Сергійовичу 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-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Груші Богдану Олеговичу 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-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Гусакову Сергію Миколайовичу для ведення особистого селянського господарства за 

адресою: Кіровоградська область Маловисківський район  Маловисківська міська рада (за 

межами населеного пункту) 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про надання у власність земельної ділянки  гр. Зарєзко Тетяні Віталіївні за адресою: вул. 

І. Мазепи, 38, м. Мала Виска Маловисківського району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                              

ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про надання у власність земельної ділянки гр. Небозі Антону Олександровичу за адресою: 

вул. П. Сагайдачного, 18  м. Мала Виска Маловисківського району Кіровоградської 

області 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                              

ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 



Про надання у власність земельної ділянки  гр. Михайлик Альоні Миколаївні за адресою: 

вул. Севастопольська, 58 м. Мала Виска Маловисківського району Кіровоградської 

області 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про надання дозволу гр. Іванову Олександру Станіславовичу 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 № 7 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                              

ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про надання дозволу гр. Невмержицькому Івану Івановичу 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 № 7а 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                              

ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про надання дозволу гр. Запорожцю Юрію Вікторовичу 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 № 7а 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                                                                                                                                                               

                                                                                             ЗА-16 

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-16 



                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Не голосував -1 (Разілевич Р.А.) 

Рішення 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-16 

                                                                                             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-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в користування на умовах оренди гр. Бреурош Валентині Іванівні за адресою: вул. 

Лесі Українки, 4, с. Паліївка Маловисківського району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                              

ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про надання дозволу на розроблення технічної документації щодо поділу земельної 

ділянки, що перебуває в оренді гр. Демчака Андрія Васильовича за адресою: вул. 

Містечкова, 45 м. Мала Виска Маловисківського району Кіровоградської області  

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                              

ЗА-16 

                                                                                             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-16 

                                                                                             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-16 

                                                                                             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-16 

                                                                                             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-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду ТОВ 

«Агрофірма Маяк» для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за 

адресою: Кіровоградська область, Маловисківський район   м. Мала Виска вул. В. 

Бровченка, 63-Є 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                              

ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду ТОВ 

«Агрофірма Маяк» для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за 



адресою: Кіровоградська область, Маловисківський район  м. Мала Виска вул. В. 

Бровченка, 63-Г 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                              

ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду ТОВ 

«Агрофірма Маяк» для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за 

адресою: Кіровоградська область, Маловисківський район   м. Мала Виска вул. В. 

Бровченка, 63 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                              

ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду ТОВ 

«Агрофірма Маяк» для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за 

адресою: Кіровоградська область, Маловисківський район   м. Мала Виска вул. В. 

Бровченка, 63-Ж  

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                              

ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду ТОВ 

«Агрофірма Маяк» для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за 

адресою: Кіровоградська область, Маловисківський район   м. Мала Виска вул. В. 

Бровченка, 63-Д 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                              

ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду ТОВ 

«Агрофірма Маяк» для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за 

адресою: Кіровоградська область, Маловисківський район  м. Мала Виска вул. В. 

Бровченка, 63-З 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       



                                                                                                                                                                                                                                              

ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду ТОВ 

«Агрофірма Маяк» для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за 

адресою: Кіровоградська область, Маловисківський район  м. Мала Виска вул. В. 

Бровченка, 63-Б 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                              

ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду ТОВ 

«Агрофірма Маяк» для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за 

адресою: Кіровоградська область, Маловисківський район  м. Мала Виска вул. В. 

Бровченка, 63-А 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                              

ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду ТОВ 

«Агрофірма Маяк» для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за 

адресою: Кіровоградська область, Маловисківський район м. Мала Виска вул. В. 

Бровченка, 63-В 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду ТОВ 

«Агрофірма Маяк» для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за 

адресою: Кіровоградська область, Маловисківський район м. Мала Виска вул. В. 

Бровченка, 63-А 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 



Про постановку на балансовий облік майна, придбаного  в рамках програми «ДОБРЕ» 

(громадські вбиральні) 

Доповідає секретар ради Постолюк Л.А. 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про постановку на балансовий облік майна, придбаного  в рамках програми «ДОБРЕ» 

(сцена ) 

Доповідає секретар ради Постолюк Л.А. 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. У кого є повідомлення,  оголошення, звернення. Згідно регламенту 

надаємо до 3 хвилин для повідомлення. Немає.  

Дякую усіх  за роботу. Вітаю усіх з прийдешнім 2020 роком. Бажаю миру, щастя та 

здоров’я, а  Маловисківській об’єднаній територіальній громаді – процвітання.  

62 – у сесію міської ради сьомого скликання оголошую ЗАКРИТОЮ.  

(Звучить Державний Гімн України) 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                                    Юрій Гульдас  


