
      
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 ЧЕТВЕРТОЇ СЕСІЇ   

МАЛОВИСКІВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ  

 

27.02.2020 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, сьогоднішнє пленарне засідання 64 чергової 

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

Виска та он лайн режимі  в мережі Інтернет.  

На пленарне засідання шістдесят четвертої чергової сесії міської ради з обраних 26 

депутатів  з’явилося  18  депутатів. Відсутні  8  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 третьої сесії.  Прошу проголосувати (поіменне голосування): 

 

                                                                                                                    ЗА-19 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

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

скликання оголошую ВІДКРИТОЮ.  

(Звучить гімн України) 

 Гульдас Ю.Л.: На пленарне засідання шістдесят четвертої 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 (запрошений, 

але не з’явився ) 

Отже, на порядок денний шістдесят четвертої  сесії Маловисківської міської ради 

сьомого скликання внесено  такі питання:  

1. Про  виконання програми соціально - економічного  розвитку території 

Маловисківської міської ОТГ  за 2019 рік; 

2. Про звіт про виконання бюджету за 2019 рік; 

3. Про  затвердження звіту  міського голови за 2019 рік; 

4. Про внесення змін до Програми розвитку комунального підприємства Мала Виска 

МКП на 2020 роки;   

5. Про затвердження Програми розвитку донорства крові та її компонентів у 

Маловисківській міській ОТГ на 2020 – 2021 роки; 



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

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

7. Про надання дозволу на розробку детального плану  території кварталу в м. Мала 

Виска Маловисківського району  Кіровоградської області; 

8. Про виплату в 2020 році одноразової щорічної допомоги Почесному громадянину 

міста Малої Виски; 

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

«Мала Виска Водоканал»; 

10. Про участь у конкурсному відборі проектів ДФРР проектної заявки «Капітальний 

ремонт будівлі Маловисківської ЗОШ № 3 І-ІІІ ступенів (утеплення фасадів, 

покрівлі, заміна вікон та дверей) по вул. 20 років Жовтня, 3, м. Мала Виска, 

Кіровоградської області. Коригування»; 

11. Про участь у конкурсному відборі  проектів ДФРР проектної заявки  «Капітальний 

ремонт вул. Центральна  (від вул. Містечкової до вул. Європейської) в м. Мала 

Виска Кіровоградської області»; 

12. Про внесення змін до структури та чисельності при виконавчих органів 

Маловисківської міської ради; 

13. Про внесення доповнень до рішення міської ради від 21 грудня 2017 року № 

812«Про утворення віддалених робочих місці в старостинських округах 

Маловисківської міської ради Маловисківської міської об’єднаної територіальної 

громади»; 

14. Земельні питання  

Інші пропозиції є? 

 

Секретар ради Постолюк Л.А.: 

Прошу внести до порядку денного питань:  

1.Про звернення депутатів Маловисківської міської ради до депутатів 

Маловисківської районної ради про прийняття рішення про виключення об’єкту нерухоме 

майно, що знаходиться за адресою вул. Центральна, 80, м. Мала Виска Маловисківського 

району Кіровоградської області, з переліку об’єктів, що підлягають приватизації; 

2.Про надання попередньої  згоди на прийняття майна,  що знаходиться за адресою 

вул. Центральна, 80, м.Мала Виска Маловисківського району Кіровоградської області,  зі 

спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста Маловисківського  району у 

комунальну власність Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади.  

3.Про розгляд депутатського запиту Діордіци В.А. від 24.02.2020 року. 

Проекти рішень були попередньо розглянуті профільними постійними комісіями.  

 

Гульдас Ю.Л.: Приймається. 

 

Депутат Ніколенко М.В.: У різному пропоную розглянути ситуацію з 

Маловисківською ЗШ №3, а саме: які роботи проводяться з ліквідації наслідків 

надзвичайної ситуації – під час буревію зруйновано частину даху, який було збудовано 5 

років тому. Пропоную спільно обговорити дане проблемне питання.  

 

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

пленарного засідання  64-ї  сесії міської  ради зі змінами (поіменне голосування).  

 

ЗА-19 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

 



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

затвердити РЕГЛАМЕНТ І ПОРЯДОК РОБОТИ пленарного засідання 64-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 64-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-19 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

 

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

 

Про  виконання Програми соціально - економічного  розвитку території Маловисківської 

міської ОТГ за 2019 рік 

Доповідає завідувач сектором соціально – економічного розвитку, інвестицій та проектної 

діяльності Федоренко Галина Вікторівна 

 

(доповідає Федоренко Г.В.) 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати : 

                                                                                                                                                 ЗА-19 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

 

Про звіт про виконання бюджету за 2019 рік 

Доповідає завідувач сектором фінансів Похила Лариса Василівна  

 

(доповідає Похила Л.В.) 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-19 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

 

Про  затвердження звіту  міського голови за 2019 рік 

Доповідає міський голова Гульдас Ю.Л. 

 

(доповідає Гульдас Ю.Л.) 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                                                                                                

ЗА-19 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 



 

Про внесення змін до Програми розвитку комунального підприємства Мала Виска МКП 

на 2020 роки   

Доповідає директор КП Мала Виска МКП Лисенко В.П. 

  

(Доповідає Лисенко В.П.) 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-19 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження Програми розвитку донорства крові та її компонентів у 

Маловисківській міській ОТГ на 2020 – 2021 роки 

Доповідає секретар ради Постолюк Леся Анатоліївна 

 

(доповідає Постолюк Л.А.) 

 

(Сесійну залу залишив депутат Жигалов Т.М., у залі 17 депутатів) 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                              

ЗА-18 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: 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-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-1 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

 

Про надання дозволу на розробку детального плану  території кварталу в м. Мала Виска 

Маловисківського району  Кіровоградської області 

Доповідає завідувач сектором містобудування та архітектури Пісний Сергій Анатолійович 

  

(Доповідає Пісний С.А.) 

 

(Сесійну залу залишає депутат Діордіца В.А., у залі 16 депутатів) 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 



Про виплату в 2020 році одноразової щорічної допомоги Почесному громадянину міста 

Малої Виски 

Доповідає заступник міського голови Жовтило Алла Василівна  

 

(доповідає Жовтило А.В.) 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

Про надання дозволу на списання основних засобів, які перебувають на балансі КП «Мала 

Виска Водоканал» 

Доповідає директор КП «Мала Виска Водоканал» Аврунов Володимир Анатолійович 

 

(доповідає Аврунов В.А.)   

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

 

Про участь у конкурсному відборі проектів ДФРР проектної заявки «Капітальний ремонт 

будівлі Маловисківської ЗОШ № 3 І-ІІІ ступенів (утеплення фасадів, покрівлі, заміна 

вікон та дверей) по вул. 20 років Жовтня, 3 м. Мала Виска, Кіровоградської області. 

Коригування» 

Доповідає завідувач сектором соціально – економічного розвитку, інвестицій та проектної 

діяльності Федоренко Галина Вікторівна 

 

(доповідає Федоренко Г.В.) 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

 

Про участь у конкурсному відборі  проектів ДФРР проектної заявки  «Капітальний ремонт 

вул. Центральна (від вул. Містечкової до вул. Європейської) в м. Мала Виска 

Кіровоградської області» 

Доповідає завідувач сектором соціально – економічного розвитку, інвестицій та проектної 

діяльності Федоренко Галина Вікторівна 

 

(доповідає Федоренко Г.В.) 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

 



Про внесення змін до структури та чисельності при виконавчих органів Маловисківської 

міської ради 

Доповідає начальник загального відділу Берегуленко Тамара Михайлівна 

(доповідає Берегуленко Т.М.) 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

 

Про внесення доповнень до рішення міської ради від 21 грудня 2017 року № 812 «Про 

утворення віддалених робочих місці в старостинських округах Маловисківської міської 

ради Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади» 

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

Шпак Тетяна Миколаївна  

 

(доповідає Шпак Т.М.) 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. Земельні питання  

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

голови Гульдаса Юрія Леонідовича, секретаря ради Постолюк Лесі Анатоліївни, депутатів 

Лахтая Миколи Миколайовича, Васильченка Володимира Миколайовича, Діордіци 

Володимира Анатолійовича. 

Прошу прийняти до уваги, що вищеперераховані особи 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. 

 

Цибульський І.А.: Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) гр. Кудрі Георгію Івановичу  

 

Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Цибульський І.А.: Про попереднє погодження місця розташування тимчасової споруди 

для провадження підприємницької діяльності гр. Повзун Інні Олексіївні за адресою: вул. 

Містечкова м. Мала Виска Маловисківського району Кіровоградської області  

Постолюк Л.А.: Повідомляю про конфлікт інтересів, участі у голосуванні не прийматиму.  

Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 



Не голосувала -1- Постолюк Л.А. 

Рішення приймається 

 

Цибульський І.А.: Про попереднє погодження місця розташування тимчасової споруди 

для провадження підприємницької діяльності гр. Повзун Володимиру Дмитровичу за 

адресою: вул. Містечкова м. Мала Виска Маловисківського району Кіровоградської 

області  

 

Постолюк Л.А.: Повідомляю про конфлікт інтересів, участі у голосуванні не прийматиму.  

 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                   ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Не голосувала -1- Постолюк Л.А. 

 

Гульдас Ю.Л.: Передаю головування секретарю ради Постолюк Л.А. 

 

Цибульський І.А.: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду СФГ «Гульдас» для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва за адресою: Кіровоградська область, Маловисківський район с. Паліївка, вул. 

Дружби, 3 

 

Гульдас Ю.Л.: Повідомляю про конфлікт інтересів, участі у голосуванні не прийматиму.  

 

Постолюк Л.А.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-16 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                  УТРИМАЛИСЬ-0 

                                                                           Не голосував -1 (Гульдас Ю.Л.) 

Постолюк Л.А.Рішення приймається.  

Передаю головування міському голові Гульдасу Ю.Л. 

 

Цибульський І.А.: Про припинення договору оренди землі № 06 від 16 травня 2016 року 

шляхом його розірвання   

 

(сесійну залу залишив депутат Артишко В.В., у залі 15 депутатів) 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

 

Цибульський І.А.: Про надання користування на умовах оренди земельну ділянку гр. 

Залєсному Вячеславу Валерійовичу за адресою: вул. Центральна, 132А, м. Мала Виска 

Маловисківського району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 



Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

 

Цибульський І.А.: Про надання в користування на умовах оренди земельної ділянки гр. 

Недокусу Олегу Михайловичу за адресою: вул. Європейська, 85/К м. Мала Виска, 

Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

 

Цибульський І.А.: Про вилучення земельних ділянок  

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

 

Цибульський І.А.: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянам міської ради 

 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

 

ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Не голосував – 1 – Васильченко В.М. 

 

(До сесійної зали повернувся депутат Артишко В.В., у залі 16 депутатів) 

 

Цибульський І.А.: Про надання у власність земельної ділянки    гр. Туник Світлані 

Миколаївні за адресою: вул. Шкільна, буд. 10, м. Мала Виска Маловисківського району 

Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

 

Цибульський І.А.: Про надання у власність земельної ділянки  гр. Озерному Ігору 

Володимировичу за адресою: вул. В. Чабана, буд. 64,м. Мала Виска Маловисківського 

району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 



 

Цибульський І.А.: Про надання у власність земельної ділянки гр. Підгорному Василю 

Олександровичу за адресою: вул. Центральна, буд. 70, с. Первомайське Маловисківського 

району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

 

Цибульський І.А.: Про надання у власність земельної ділянки гр. Герасімову Віктору 

Григоровичу за адресою: вул. Миру, 15, селище Вишневе Маловисківського району 

Кіровоградської області 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

 

Цибульський І.А.: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

Людмилі Олександрівні за адресою:   вул. Матросова, 68, м. Мала Виска, 

Маловисківського району, Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

 

Цибульський І.А.: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

Кісілю Віктору Арсентійовичу за адресою:   вул. Матусівська, 6, м. Мала Виска, 

Маловисківського району, Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

 

Цибульський І.А.: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

Марії Федорівні за адресою:   вул. Зоряна, 6, м. Мала Виска, Маловисківського району, 

Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 



Цибульський І.А.: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

Василю Степановичу за адресою:   вул. Зоряна, 13, м. Мала Виска, Маловисківського 

району, Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

 

Цибульський І.А.: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність гр. Пивоварчук Ларисі Анатоліївні за адресою:  вул. Матусівська, 97 

м. Мала Виска, Маловисківського району, Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

 

Цибульський І.А.: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність гр. Шпак Ользі Володимирівні за адресою:  вул. В. Бровченка, 42 м. 

Мала Виска, Маловисківського району, Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

 

Цибульський І.А.: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Гівчак Наталії Сергіївні за адресою: вул. М. Коцюбинського, 44 м. 

Мала Виска Маловисківського району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

 

Цибульський І.А.: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність  гр. Дерменжі В.М. за адресою: вул. Нижня, 6 с. Новомиколаївка 

Маловисківського району 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

 



Цибульський І.А.: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Березнюку Сергію Васильовичу за адресою:  вул. Колгоспна, буд. 

27-а м. Мала Виска, Маловисківського району, Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

 

Цибульський І.А.: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність гр. Прохоренко Світлані Миколаївні за адресою: пров. Лесі Українки 

с. Паліївка Маловисківського району, Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

 

Цибульський І.А.: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність гр. Коркачу Івану Васильовичу за адресою: вул. Шевченка, 32 с. 

Первомайське Маловисківського району, Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Не голосував – 1 - Васильченко В.М. 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

 

Цибульський І.А.: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність  гр. Кіріловій Ганні Іванівні для ведення особистого селянського 

господарства за адресою: Кіровоградська область Маловисківський район,           

Маловисківська міська рада (за межами населеного пункту) 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

 

Цибульський І.А.: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність  гр. Рєдрєєву Ростиславу 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-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 



 

Цибульський І.А.: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Бурлаці Світлані Іванівні для ведення особистого селянського 

господарства за адресою: Кіровоградська область Маловисківський район, 

Маловисківська міська рада (за межами населеного пункту) 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

 

Цибульський І.А.: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність  гр. Петрушенку Роману Валерійовичу для ведення особистого 

селянського господарства за адресою: Маловисківська міська рада, Маловисківського 

району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

 

Цибульський І.А.: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність   гр. Онуфрійцю Роману Олександровичу для ведення особистого 

селянського господарства за адресою: Кіровоградська область Маловисківський район, 

Маловисківська міська рада (за межами населеного пункту) 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

 

Цибульський І.А.: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність  гр. Шакалову Валерію 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-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

 

Цибульський І.А.: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність  гр. Козбан Вікторії Миколаївні 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 

Не голосував -1 – Лахтай М.М. 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

(До сесійної зали повернувся депутат Діордіца В.А., у залі 17 депутатів) 

 

Цибульський І.А.: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Чередніченко Світлані Іванівні для ведення особистого 

селянського господарства за адресою: Кіровоградська область Маловисківський район,  

Маловисківська міська рада (за межами населеного пункту) 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-18 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

 

Цибульський І.А.: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Калмикову Валентину 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-18 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

 

Цибульський І.А.: Про внесення змін до рішення  сесії міської ради «Про надання дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства у власність громадянам міської ради» № 1575 від 30 

травня 2019 року 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-18 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: 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). Комісія даний проект 

рішення не погодила, так як деякі заяви були подані на земельні ділянки, які 

використовуються мешканцями сільських населених пунктів, як пасовища. 

 

Гульдас Ю.Л.:Пропоную виділити в окремий проект рішення про «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)» за заявами осіб, на які комісія дала згоду: за заявою Матвієнко Д.С., 

Снісар Ю.Ю, Руденко В.А. Хто за такий поділ. 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-18 



                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

Гульдас Ю.Л.. Рішення приймається. Тепер проголосуємо за проект рішення про «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)» за заявами осіб, на які комісія дала згоду: за заявою 

Матвієнко Д.С., Снісар Ю.Ю, Руденко В.А. 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-18 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. Тепер проголосуємо за проект рішення про «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)» за заявами осіб, на які комісія не дала  згоду:( крім  заяв 

Матвієнко Д.С., Снісар Ю.Ю, Руденко В.А.)Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-1 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-17 

Гульдас Ю.Л.: Рішення не приймається. Розглядаємо блок земельних питань далі.  

 

Цибульський І.А.: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою, щодо поділу земельної ділянки, кадастровий номер 3523110100:02:005:0001 

з метою передачі у власність гр. Саві Ганні Володимирівні 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-18 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

 

Цибульський І.А.: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою, щодо поділу земельної ділянки, кадастровий номер 3523110100:02:005:0001 

з метою передачі у власність гр. Бугаріній Тетяні Миколаївні 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-18 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

 

Цибульський І.А.: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою, щодо поділу земельної ділянки, кадастровий номер 3523110100:02:005:0001 

з метою передачі у власність гр. Шпаку Миколі Андрійовичу 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-18 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

 



Цибульський І.А.: 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-18 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

 

Цибульський І.А.: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу 

та об’єднання земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства за 

адресою: Кіровоградська область Маловисківський район Маловисківська міська рада (за 

межами населеного пункту)     

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-18 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. Блок земельних питань вичерпано. Наступне 

питання порядку денного.  

 

Про звернення депутатів Маловисківської міської ради до депутатів Маловисківської 

районної ради про прийняття рішення про виключення об’єкту нерухоме майно, що 

знаходиться за адресою вул. Центральна, 80, м.Мала Виска Маловисківського району 

Кіровоградської області, з переліку об’єктів, що підлягають приватизації; 

 

Доповідає секретар ради Постолюк Леся Анатоліївна 

  

(доповідає Постолюк Л.А.) 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   голосувати :                                                                       

ЗА-18 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

 

Про надання попередньої  згоди на прийняття майна,  що знаходиться за адресою вул. 

Центральна, 80, м.Мала Виска Маловисківського району Кіровоградської області,  зі 

спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста Маловисківського  району у 

комунальну власність Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади.  

Доповідає секретар ради Постолюк Леся Анатоліївна 

  

(доповідає Постолюк Л.А.) 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   голосувати :                                                                       

ЗА-18 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається 

 

Про розгляд депутатського запиту Діордіци В.А. від 24.02.2020 року 

Доповідає секретар ради Постолюк Леся Анатоліївна 



  

(доповідає Постолюк Л.А.) 

 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   голосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-18 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. У кого є повідомлення,  оголошення, звернення. 

Згідно регламенту надаємо до 3 хвилин для повідомлення.  

 

Ніколенко М.В.: Відповідно до рішення міської ради «Про внесення змін до бюджету 

громади  на 2020 рік» сьогодні рада погодила видатки у сумі 1200 тис. грн. Але є прохання 

до апарату міської ради  та відповідальних осіб провести роботу щодо з’ясування причин 

руйнування даху на ЗШ №3, збудованого 5 років,  тому та вжити заходів, щоб, у разі 

виявлення порушень при прийомці даного об’єкту, збитки були ліквідовані за рахунок 

відповідальних за технагляд структур.  

 

Гульдас Ю.Л.: Так, абсолютно згоден. На даний час працівники міської ради займаються 

цими питаннями. У кого ще є повідомлення.  

 

Секретар ради Постолюк Л.А.: Нагадую, колеги, про те, що до 1 квітня – термін здачі 

електронних декларацій для осіб публічного права, до числа яких відносяться в т.ч. 

депутати місцевих рад. Прошу взяти до уваги, що не подача декларацій депутатом 

місцевої ради або подання недостовірних даних  тягне за собою відповідальність 

відповідно до чинного законодавства. Прошу не зволікати та задекларувати свої доходи за 

2019 рік. Звітний період включає термін з 01.01.2019 по 31.12.2019 року.  

Гульдас Ю.Л.: Дякую усіх  за роботу. 64 – у сесію міської ради сьомого скликання 

оголошую ЗАКРИТОЮ.  

(Звучить Державний Гімн України) 

 

 

 

Міський голова                                                                                                     Ю.Л.ГУЛЬДАС 


