
 
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 ШОСТОЇ  СЕСІЇ   

МАЛОВИСКІВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ  

 

30.04.2020 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, пленарне засідання 66-ї чергової сесії міської 

ради  сьогодні буде транслюватися  на лед – екрані на центральній площі міста Мала 

Виска та он-лайн режимі  в мережі Інтернет. На пленарне засідання шістдесят шостої 

чергової сесії міської ради з обраних 26 депутатів  з’явилося  14  депутатів. Відсутні  12  

депутатів. Які будуть пропозиції  щодо початку  роботи сесії ? 

(вносяться    п р о п о з и ц і ї ) 

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

шістдесят шостої  сесії.  Прошу проголосувати  (поіменне голосування): 

                                                                                                                                                                                                                                        

ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

 

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

скликання оголошую ВІДКРИТОЮ.  

(Звучить гімн України) 

 

Депутат Разілевич Р.А.: На разі  минає рік, як загинув  Станіслав Аза, 

військовослужбовець, що приймав участь у АТО-ООС, уродженець с.Паліївка 

Маловисківської громади. Пропоную головуючого оголосити хвилину мовчання для 

вшанувати пам'яті загиблого земляка.  

Гульдас Ю.Л.: Оголошую для вшанування захисника України, уродженця 

с.Паліївка, який загинув у зоні АТО –ООС, Станіслава Ази, хвилину мовчання.  

(хвилина мовчання)    

Гульдас Ю.Л.: Дякую. Продовжуємо далі. На пленарне засідання шістдесят шостої 

сесії міської ради запрошені розробники проектів рішень з числа працівників виконавчого 

комітету міської ради, структурних підрозділів та підпорядкованих комунальних 

підприємств.  

Беручи до уваги, що з 12 березня в Україні продовжується  карантин,  у 

пленарному засіданні 66 сесії  бере участь найменше допустима кількість осіб.   

Отже, на порядок денний шістдесят шостої сесії Маловисківської міської ради 

сьомого скликання внесено  такі питання:  

1. Про внесення змін до рішення від 12 грудня  2019 року № 1929  «Про бюджет 

Маловисківської  міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік»; 

2. Про звіт про виконання бюджету Маловисківської міської об’єднаної 

територіальної громади за І квартал 2020 року; 



3. Про затвердження переліку проектів, які будуть реалізуватися у 2020 році у 

Маловисківській міській об’єднаній територіальній громаді  за рахунок коштів  

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам  на формування  

інфраструктури об’єднаних територіальних громад; 

4. Про виконання плану удосконалення послуги водопостачання Маловисківської 

Маловисківської міської  об’єднаної територіальної громади   у 2019 році; 

5. Про внесення змін до  складу комісій при виконавчому комітеті Маловисківської 

міської ради. 

6. Земельні питання.  

Інші пропозиції є? 

 

Секретар ради Постолюк Л.А.: Прошу внести до порядку денного питань:  

Про внесення змін до Програми соціального захисту малозабезпечених верств 

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

(з голосу ); 

Про здійснення доплати робітникам КП «Маловисківський центр  надання 

соціальних послуг» (з голосу );  

Дані проекти рішень розроблено в плані термінових заходів по запобіганню 

поширення короно вірусної інфекції, попередньо розглянуті на засіданні профільної 

постійної комісії.   

 

Міський голова Гульдас Ю.Л.: Приймається.  Прошу проголосувати за такий 

Порядок денний пленарного засідання  66-ї  сесії міської  ради зі змінами (поіменне 

голосування).  

ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ приймається. 

 

Шановні колеги! Нам необхідно затвердити РЕГЛАМЕНТ І ПОРЯДОК РОБОТИ 

пленарного засідання 66-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 66-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-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Шановні колеги! Переходимо до розгляду питань порядку денного: 

Про внесення змін до Програми соціального захисту малозабезпечених верств 

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

Доповідає заступник міського голови Жовтило Алла Василівна   

(доповідає Жовтило А.В.) 

 

Депутат Бровченко О.Д.: Звертаю увагу присутніх, що матеріальна допомога у 

вигляді продуктових наборів надавалася безкоштовно торгівельною мережею «АТБ» усім 



громадянам похилого віку, малозабезпеченим громадянам, людям з інвалідністю І-ІІ 

групи інвалідності тощо. Але у результаті неякісно сформованої бази даних отримувачів 

допомоги по Маловисківській ОТГ значна частина мешканців залишилися без цієї 

допомоги. Тому, звертаю вашу увагу, що зараз ми додатково виділяємо кошти на те, щоб 

виправити помилки у роботі працівників міської ради, зокрема керівництва комунального 

підприємства «Центр надання соціальних послуг», директор Хмара І.І. 

Жовтило А.В. : Певним чином були допущені прорахунки у тому плані, що база даних 

отримувачів вказаної допомоги була сформована з числа тих, хто звертався до відділу 

соціального захисту виконкому міської ради. Але ми змогли вирішити цю проблему за 

рахунок тих отримувачів, які відмовилися від цієї допомоги. Тобто допомога була 

переадресована в кожному конкретному випадку – якщо отримувач відмовлявся, то 

продуктовий набір передавався іншому мешканцю зазначеної категорії, про якого 

надходила до виконкому міської ради інформація, що він потребує допомоги.  

Але карантин на даний час ще не закінчився. Наші мешканні старше 80 –ти потребують 

допомоги. Тому кошти, які були не використані під час карантину, які планувалися як 

компенсація за пільгове перевезення в зв’язку з припиненням перевезень у приміському 

транспорті  час карантину, пропонує виконком міської ради пере направити на допомогу 

мешканцям міської ради з числа соціально незахищених, в тому числі осіб старше 80 

років. 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про здійснення доплати робітникам КП «Маловисківський центр  надання 

соціальних послуг». Доповідає заступник міського голови Жовтило Алла Василівна.   

(доповідає Жовтило А.В.) 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати за дане питання:                                                                       

ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про внесення змін до рішення від 12 грудня  2019 року № 1929  «Про бюджет 

Маловисківської  міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік». Доповідає 

завідувач сектором фінансів Похила Лариса Василівна  

 

(доповідає Похила Л.В.) 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про звіт про виконання бюджету Маловисківської міської об’єднаної 

територіальної громади за І квартал 2020 року. Доповідає завідувач сектором фінансів 

Похила Лариса Василівна  

(доповідає Похила Л.В.) 



Депутат Бровченко О.Д.: Я попереджав, що хочу отримати на під час пленарного 

засідання  звіт про виконання бюджету не тільки виконкомом міської ради, а й її 

окремими структурними підрозділами, зокрема КП «Мала Виска МКП» та відділом 

освіти, молоді та спорту виконкому міської ради. Ми, депутати, хочемо знати як 

використовуються кошти, які виділяються структурним підрозділам міської ради для 

реалізації поставлених перед ними завдань. Наполягаю на звіті кожного окремого 

структурного підрозділу за виконання бюджету за вказаний у проекті рішення період. 

Гульдас Ю.Л.: Даний проект рішення не передбачає звіт у розрізі окремих структурних 

підрозділів. Але, відповідно до озвученого Вами звернення, мною, як міським головою, 

буде внесено на розгляд ради звіти про використання бюджетних коштів окремими 

структурними підрозділами виконкому міськради.  А сьогодні пропоную затвердити 

даний звіт у такому вигляд, якому він  внесений на розгляд ради на даному пленарному 

засіданні. Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження переліку проектів, які будуть реалізуватися у 2020 році у 

Маловисківській  міській об’єднаній територіальній громаді  за рахунок коштів  субвенції 

з державного бюджету місцевим бюджетам  на формування  інфраструктури об’єднаних 

територіальних громад. Доповідає завідувач сектором соціально – економічного розвитку, 

інвестицій та проектної діяльності Федоренко Галина Вікторівна. 

(доповідає Федоренко Г.В.) 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про виконання плану удосконалення послуги водопостачання Маловисківської 

міської об’єднаної територіальної громади у 2019 році. Доповідає завідувач сектором 

соціально – економічного розвитку, інвестицій та проектної діяльності Федоренко Галина 

Вікторівна 

(доповідає Федоренко Г.В. ) 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про внесення змін до  складу комісій при виконавчому комітеті Маловисківської 

міської ради. Доповідає секретар ради Постолюк Леся Анатоліївна 

(доповідає Постолюк Л.А.) 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 



Земельні питання 

Доповідає з земельних питань начальник земельного відділу Цибульський Ігор 

Анатолійович. 

 

Про продовження терміну дії договору особистого строкового сервітуту для 

розміщення тимчасової споруди за адресою: м. Мала Виска вул. Центральна (біля 

магазину «Комфорт»). 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок у власність членам СФГ «Сорочани». 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про вилучення земельних ділянок.  

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-15 

                                                                                             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 

Рішення приймається 

 

Про надання у власність земельної ділянки  гр. Морчаку Андрію Олександровичу 

за адресою: вул. Першотравнева, буд. 17/23, м. Мала Виска Маловисківського району 

Кіровоградської області. 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 



Про надання у власність земельної ділянки гр. Нетудихаті Любові Миколаївні за 

адресою: вул. Першотравнева, буд. 3, с. Олександрівка Маловисківського району 

Кіровоградської області. 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про надання у власність земельних ділянок гр. Кравченко Світлані Вікторівні за 

адресою: вул. Київська, буд. 34а, м. Мала Виска Маловисківського району 

Кіровоградської області. 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Василівні за адресою: Кіровоградська область, Маловисківський район с. Олександрівка, 

вул. П. Кізіма, 11. 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Василівні за адресою: вул. Миру, 17, селище Вишневе, на території Маловисківської 

міської ради Маловисківського району Кіровоградської області. 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Сергійовичу за адресою: вул. 1 Травня, 6, селище Вишневе, Маловисківського району 

Кіровоградської області . 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 



 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Андрійовичу за адресою: вул. Князька, 71, м. Мала Виска Маловисківського району 

Кіровоградської області.  

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Михайловичу за адресою:  вул. Гоголя, 130, м. Мала Виска Маловисківського району 

Кіровоградської області. 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  гр. Гайдай Олені Степанівні 

за адресою: вул. Пушкіна, 17, м. Мала Виска, на території Маловисківської міської ради 

Маловисківського району Кіровоградської області. 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Михайлику Андрію Васильовичу за адресою: вул. Севастопольська, буд.47, 

м.Мала Виска Маловисківського району Кіровоградської області . 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Шевченку Віктору Павловичу за адресою: вул. 9 травня, 34 м. Мала Виска 

Маловисківського району Кіровоградської області.  

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 



 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність гр. Шевцовій Ользі Миколаївні за адресою:  вул. Шевченка, 25 с.Первомайське 

Маловисківського району Кіровоградської області.  

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність  Федорову Олександру Валентиновичу за адресою: Кіровоградська область, 

Маловисківський район, с. Новомиколаївка, вул. Нижня, 4 . 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність  гр. Чернову Василю Юрійовичу за адресою: вул. Шевченка, 19 с. Краснопілка 

Маловисківського району Кіровоградської області . 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Шаповалову Миколі Григоровичу за адресою: вул. Матусівська, 23/1 м. Мала 

Виска Маловисківського району Кіровоградської області . 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність  гр. Беженуці Григорію Миколайовичу за адресою: вул. Верхня, 25 с. Тарасівка 

Маловисківського району Кіровоградської області . 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 



 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність  гр. Захаровій Меланії Пантеліївні за адресою: вул. Першотравнева, 25 с. 

Олександрівка Маловисківського району Кіровоградської області . 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність гр. Дудник Валентині Григорівні за адресою: вул. Верхня, 17 с. Тарасівка 

Маловисківського району Кіровоградської області . 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Романенку Григорію Григоровичу для ведення особистого селянського 

господарства за адресою: Маловисківська міська рада, Маловисківського району 

Кіровоградської області. 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Донець Галині Вікторівні для ведення особистого селянського господарства 

за адресою: Кіровоградська область Маловисківський район, Маловисківська міська рада 

(за межами населеного пункту). 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Нікіфоровій Олені Миколаївні для ведення особистого селянського 

господарства за адресою: Кіровоградська область Маловисківський район, 

Маловисківська міська рада.  

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 



 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність  гр.Пигиді Юрію 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-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Єсауленку Валерію Вікторовичу для ведення особистого селянського 

господарства за адресою: Кіровоградська область Маловисківський район Маловисківська 

міська рада (за межами населеного пункту). 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Черному Петру Михайловичу для ведення особистого селянського 

господарства на території Маловисківської міської ради Маловисківського район, 

Кіровоградської  області . 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр.Первіненка Анатолія Микитовича за адресою: вул. Комунальна м. Мала 

Виска Маловисківського району, Кіровоградської області. 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність гр. Клименку Андрію Леонідовичу за адресою: вул. Польова, 10 с. 

Олександрівка Маловисківського району. 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 



Про надання дозволу гр. Сидорчук Світлані Вікторівні на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для будівництва та розміщення 

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

територія багатоквартирного житлового будинку № 7а. 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про надання дозволу гр. Мегері Володимиру Євстаховичу 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-1 

                                                                                             ПРОТИ-1 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-13 

Рішення не приймається 

 

Про надання дозволу гр. Приходченко Світлані Олександрівні 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-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Цибульський І.А.: 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). По даному проекту 

рішення погодження членів постійної комісії було надано на звернення за заявами гр. 

Бондара І.Ю., Гросула М.Г. Проекти рішення на заяви гр. Невінчаного В.О., Невінчаної 

І.М., Руденка М.В., Носуля В.В., Стрельцова О.С. комісією не погоджено.  

 

Гульдас Ю.Л.:Пропоную розділити даний проект рішення та розглянути окремо 

проекти рішення за заявою гр.  Бондара І.Ю., Гросула М.Г. та окремо гр. Невінчаного 

В.О., Невінчаної І.М., Руденка М.В., Носуля В.В., Стрельцова О.С. Прошу проголосувати 

за дану пропозицію.  

 

ЗА-15 

                                                                                             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) гр. Бондара І.Ю., Гросула М.Г.. 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-15 

                                                                                             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) гр. Невінчаного В.О., Невінчаної 

І.М., Руденка М.В., Носуля В.В., Стрельцова О.С. 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-2 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-13 

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-9 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-6 

Рішення не приймається 

 

Гульдас Ю.Л.: Шановні депутати. Зверніть увагу, Проект рішення, який стосується 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства сформульовано  - про 

відмову.  Тому пропоную  внести на повторний розгляд проект рішення «Про відмову у 

наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства» для тих депутатів, які не 

розібралися. . Ставлю даний проект рішення  на голосування.  

ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Гульдас Ю.Л. Повторно ставлю на голосування проект рішення «Про відмову у 

наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства: . 

Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-14 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-1 

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-15 

                                                                                             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-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про надання дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в користування на умовах оренди  громадянам міської ради. 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

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

регламенту надаємо до 3 хвилин для повідомлення.  Дякую усіх  за роботу. 66 – у сесію 

міської ради сьомого скликання оголошую ЗАКРИТОЮ.  

 

(Звучить Державний Гімн України) 

 

 

 

Міський голова                                                                                                       Ю.Л.ГУЛЬДАС  


