
 
У К Р А Ї Н А 

Маловисківська міська рада 

Маловисківського району Кіровоградської області 

26200,  м. Мала  Виска, вул. Спортивна, 6.  Тел./факс (05258) 5-14-54 

ПРОТОКОЛ  

ТРИНАДЦЯТОЇ  СЕСІЇ  МАЛОВИСКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  

сьомого скликання 

від 28 жовтня 2016 року    

Початок засідання:10.00.    

 

Засідання тринадцятої сесії міської ради відкриває та проводить голова 

Маловисківської міської ради Маловисківської міської об’єднаної територіальної 

громади Гульдас Юрій Леонідович. 

Протокол засідання сесії веде спеціаліст – діловод Маловисківської міської ради 

Берегуленко Тамара Михайлівна. 

 

Гульдас Ю.Л.: Шановні депутати та запрошені! На пленарне засідання 

тринадцятої чергової сесії міської ради з обраних 26 депутатів з’явилося 19 депутатів. 

Відсутні 7 депутатів. Які будуть пропозиції  щодо початку  роботи сесії ? 

(в н о с я т ь с я    п р о п о з и ц і ї ) 

        Надійшла пропозиція розпочати роботу пленарного засідання тринадцятої сесії.  

Прошу проголосувати : 

                                                                                                                    ЗА-20 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Гульдас Ю.Л.: Тринадцяту сесію Маловисківської міської ради сьомого 

скликання оголошую ВІДКРИТОЮ .  

(Звучить гімн України) 

 

Гульдас Ю.Л.: На пленарне засідання тринадцятої сесії міської ради запрошені: 

заступники міського голови  

керівники структурних підрозділів міської ради 

в.о. сільських старост 

керівники комунальних підприємств, підпорядкованих міській раді 

члени Ради старійшин 

Отже, на порядок денний тринадцятої  сесії Маловисківської міської ради сьомого 

скликання виносяться  питання: 

1. Про звіт про виконання міського бюджету за ІІІ квартал 2016 року; 

2. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2015 року № 25 «Про міський 

бюджет на 2016 рік»; 

3. Про затвердження Положення про сектор фінансів відділу фінансів, економіки та 

бухгалтерського обліку  виконкому Маловисківської міської ради; 

4. Про внесення змін до складу опікунської ради та громадської інспекції у справах 

неповнолітніх при виконавчому комітеті Маловисківської міської ради; 

5. Про затвердження Положення про сектор у справах дітей та соціальної роботи з 

сім’ями, дітьми та молоддю виконавчого комітету Маловисківської міської ради 

Кіровоградської області  



6. Про внесення доповнень до рішення міської ради від 16 березня  2016 року  № 68 

«Про затвердження Програми соціального захисту громадян, які постраждали 

внаслідок  Чорнобильської катастрофи на 2016 рік» 

7. Про затвердження Положення про міську робочу групу по легалізації виплати 

заробітної плати та зайнятості населення та її складу 

8. Про затвердження Положення про застосування  системи електронних закупівель 

товарів, робіт і послуг по КП «Міський ринок» та Положення  про уповноважену 

особу комунального підприємства 

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

молоді та спорту  

10. Про затвердження Програми розвитку фізкультури і спорту  на території 

Маловисківської міської ради на 2016-17 рік 

11. Про затвердження детального плану території житлового кварталу вул. 

Європейська, вул. Велігіна, вул. М. Коцюбинського, пров. Європейський (до 

перейменування – вул. 40 років Жовтня, вул.. Велігіна, вул. Червоногвардійська, 

пров. 40 років Жовтня ) в м. Мала Виска 

12. Земельні питання  

13. Про надання матеріальної допомоги на лікування мешканцям міської ради 

Інших пропозицій щодо порядку денного немає?  

Прошу проголосувати за такий порядок денний засідання 13-ї сесії міської  ради.  

(поіменне голосування) 

ЗА-20 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Порядок денний приймається. Шановні колеги! Нам необхідно 

затвердити регламент і порядок роботи тринадцятої  сесії. На ваш розгляд пропонується 

наступний регламент і порядок роботи  сесії 

-для інформації з питань порядку денного  – до 10 хв.;  

-для виступів та звернень до 10 хвилин, довідок та оголошень – до 3 хвилин в кінці 

роботи сесії.  

Роботу тринадцятої сесії Маловисківської міської ради закінчити сьогодні, без перерви.  

Інші пропозиції є? 

Немає. 

  Прошу проголосувати за запропонований регламент і порядок роботи сесії.  

(поіменне голосування) 

 

ЗА-20 

                                                                                       ПРОТИ-0 

                                                                         УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Регламент і порядок роботи приймається. Шановні колеги,  

переходимо до розгляду питань порядку денного: 

Про звіт про виконання міського бюджету за ІІІ квартал 2016 року; 

Доповідає завідувач сектору фінансів відділу економіки та бухгалтерського обліку 

міської ради Похила Лариса Василівна 

(доповідає Похила Л.В.) 

 

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

проголосувати :                                                                       

(поіменне голосування) 

                                                                                                 ЗА-20 

                                                                                        ПРОТИ-0 



                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. 

 

Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2015 року № 25 «Про 

міський бюджет на 2016 рік»; 

Доповідає спеціаліст сектору фінасів відділу економіки та бухгалтерського обліку 

міської ради Стець Ірина Олексіївна 

(доповідає Стець І.О.) 

 

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

проголосувати :                                                                       

(поіменне голосування) 

                                                                                                 ЗА-20 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. 

 

Про затвердження Положення про сектор фінансів відділу фінансів, економіки та 

бухгалтерського обліку  виконкому Маловисківської міської ради; 

Доповідає завідувач сектору фінансів відділу економіки та бухгалтерського обліку 

міської ради Похила Лариса Василівна 

(доповідає Похила Л.В.) 

 

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

проголосувати :                                                                       

(поіменне голосування) 

                                                                                                 ЗА-20 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. 

Про внесення змін до складу опікунської ради та громадської інспекції у справах 

неповнолітніх при виконавчому комітеті Маловисківської міської ради; 

Доповідає секретар ради Постолюк Леся Анатоліївна 

(доповідає Постолюк Л.А.) 

 

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

проголосувати :                                                                       

(поіменне голосування) 

                                                                                                 ЗА-20 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. 

Про затвердження Положення про сектор у справах дітей та соціальної роботи з 

сім’ями, дітьми та молоддю виконавчого комітету Маловисківської міської ради 

Кіровоградської області  

Доповідає секретар ради Постолюк Леся Анатоліївна 

 (доповідає Постолюк Л.А.) 

 



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

проголосувати :                                                                       

(поіменне голосування) 

                                                                                                 ЗА-20 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

                                                 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. 

Про внесення доповнень до рішення міської ради від 16 березня  2016 року  № 68 

«Про затвердження Програми соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок  

Чорнобильської катастрофи на 2016 рік» 

Доповідає начальник відділу надання соціальних послуг Хмара Іван Іванович 

(доповідає Хмара І.І.) 

 

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

проголосувати :                                                                       

(поіменне голосування) 

                                                                                                 ЗА-20 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. 

Про затвердження Положення про міську робочу групу по легалізації виплати 

заробітної плати та зайнятості населення та її складу 

Доповідає спеціаліст відділу з питань житлово - комунального господарства 

Федоренко Галина Вікторівна 

(доповідає Федоренко Г.В.) 

 

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

проголосувати :                                                                       

(поіменне голосування) 

                                                                                                 ЗА-20 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. 

 

Про затвердження Положення про застосування  системи електронних закупівель 

товарів, робіт і послуг по КП «Міський ринок» та Положення  про уповноважену особу 

комунального підприємства 

Доповідає керуючий справами виконкому міської ради Линник Людмила Іванівна 

(доповідає Линник Л.І.) 

 

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

проголосувати :    

(поіменне голосування) 

                                                                    

                                                                                                 ЗА-20 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 



Про внесення змін до штатного розпису структурних підрозділів відділу освіти, 

молоді та спорту  

Доповідає начальник відділу освіти, молоді та спорту Шпак Алла Володимирівна 

(доповідає Шпак А.В.) 

 

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

проголосувати :                                                                       

(поіменне голосування) 

                                                                                                 ЗА-20 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. 

Про затвердження Програми розвитку фізкультури і спорту  на території 

Маловисківської міської ради на 2016-17 рік 

Доповідає начальник відділу освіти, молоді та спорту Шпак Алла Володимирівна 

(доповідає Шпак А.В.) 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. Прошу   проголосувати :                                                                       

(поіменне голосування) 

                                                                                                 ЗА-20 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

                                                          (результати поіменного голосування додаються) 

 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. 

 

Про затвердження детального плану території житлового кварталу вул. 

Європейська, вул. Велігіна, вул. М. Коцюбинського, пров. Європейський (до 

перейменування – вул. 40 років Жовтня, вул. Велігіна, вул. Червоногвардійська, пров. 40 

років Жовтня ) в м. Мала Виска 

Доповідає перший заступник міського голови з питань виконавчих органів ради 

Бакалінський Олександр Михайлович 

(доповідає Бакалінський О.М.) 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. Прошу проголосувати :                                                                       

(поіменне голосування) 

                                                                                                 ЗА-20 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається.  

 

Земельні питання доповідає інспектор земельного відділу міської ради 

Цибульський Ігор Анатолійович.  

Перед розглядом земельних питань повідомляю, що на сесію міської ради 

надійшли заяви про конфлікт інтересів Гульдаса Юрія Леонідовича, міського голови та 

Гульдаса Сергія Юрійовича, депутата міської ради, при розгляді питання за заявою 

Груші Олександра Михайловича та Груші Михайла Олексійовича, які є їх близькими 

особами. Також надійшла заява від депутата міської ради Васильченка Володимира 

Миколайовича, який повідомляє про конфлікт інтересів при розгляді питання за заявою 

Васильченка Василя Миколайовича, який є його близькою особою.  

 



Про припинення права постійного користування земельною ділянкою УДАІ 

УМВС  України в Кіровоградській області  по  вул. Мічуріна, 2  в  м. Мала Виска  

(доповідає Цибульський І.А.) 

 

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

проголосувати :     

(поіменне голосування)                                                                   

                                                                                                 ЗА-20 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. 

 

Про надання згоди на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

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

Регіональному сервісному центру МВС в  Кіровоградській  області  по вул. Мічуріна, 2  

в м.Мала Виска  

 

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

проголосувати :  

(поіменне голосування)                                                                     

                                                                                                 ЗА-20 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

                                    

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. 

 

Про надання згоди на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки  в натурі(на місцевості) для надання її в спільне 

часткове користування на умовах  оренди за адресою: вул. Челюскіна,1, м.Мала Виска 

 

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

проголосувати : 

(поіменне голосування) 

                                                                       

                                                                                                 ЗА-20 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

                                              

Рішення приймається. 

 

Про  вилучення   земельних ділянок  

  

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

проголосувати :   

(поіменне голосування) 

                                                                     

                                                                                                 ЗА-20 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

                                                    

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. 

 



Про надання згоди на розроблення проекту землеустрою  щодо  відведення 

земельної ділянки у власність  громадянам міської ради 

 

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

проголосувати : 

(поіменне голосування) 

                                                                       

                                                                                                 ЗА-17 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

НЕ ГОЛОСУВАЛО-3 

                                             

 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. 

 

Про надання згоди на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

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

громадянам міської ради 

 

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

проголосувати : 

 (поіменне голосування) 

                                                                      

                                                                                                 ЗА-20 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Рішення приймається. 

 

 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Москальову Г.М. за 

адресою: вул. Г. Перебийноса, 27 (до перейменування вул.Фрунзе), м.Мала Виска 

Маловисківського району 

 

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

проголосувати :  

(поіменне голосування) 

                                                                      

                                                                                                 ЗА-20 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Рішення приймається. 

 

 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Хромичкіній Л.Г. за 

адресою: вул. Тімірязєва, 5 м.Мала Виска Маловисківського району 

 

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

проголосувати :  

 (поіменне голосування) 

                                                                     



                                                                                                 ЗА-20 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) ФОП Гілкі Людмилі Іванівні для будівництва 

та обслуговування будівель торгівлі по вул. Шевченка, (біля друкарні) в м. Мала Виска  

 

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

проголосувати :  

(поіменне голосування) 

                                                                      

                                                                                                 ЗА-20 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

                                                           

 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. 

 

Про вилучення земельної ділянки у КП «Мала Виска ЖЕД» по вул.Центральна 

(до перейменування вул. Жовтнева), 61 м.Мала Виска 

 

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

проголосувати :                                                                       

(поіменне голосування) 

 

 

                                                                                                 ЗА-20 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. 

 

Про вилучення земельної ділянки у КП «Мала Виска ЖЕД» по вул. Центральна 

(до перейменування вул. Жовтнева), 64а м.Мала Виска 

 

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

проголосувати :   

(поіменне голосування) 

                                                                    

                                                                                                 ЗА-20 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

                                   

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. 

 

Про надання згоди на розроблення проекту землеустрою  щодо  відведення 

земельної ділянки в постійне користування юридичній особі ОСББ «Затишок 64А» 

м.Мала Виска вул. Центральна, 64А (до перейменування вул. Жовтнева) 

 



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

Прошу проголосувати :                                                                       

(поіменне голосування) 

 

                                                                                                 ЗА-20 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. 

 

Про надання згоди на розроблення проекту землеустрою  щодо  відведення 

земельної ділянки в постійне користування юридичній особі ОСББ «Друга Мрія» м.Мала 

Виска вул. Центральна, 61 (до перейменування вул. Жовтнева) 

 

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

проголосувати :    

(поіменне голосування) 

                                                                    

                                                                                                 ЗА-20 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

                                                           

 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. 

 

Про надання згоди гр. Панченку Андрію Олександровичу на розроблення проекту 

землеустрою  щодо відведення земельної ділянки в оренду для будівництва та 

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

перейменування вул. 40 років Жовтня)  

 

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

проголосувати :   

(поіменне голосування) 

                                                                     

                                                                                                 ЗА-20 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про надання згоди гр. Махинько Марині Валентинівні на розроблення проекту 

землеустрою  щодо відведення земельної ділянки в оренду для будівництва та 

розміщення гаража для легкового автомобіля в м. Мала Виска по вул. Центральна, 66е 

(до перейменування вул. Жовтнева)  

 

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

проголосувати :   

(поіменне голосування) 

                                                                     

                                                                                                 ЗА-20 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 



 

Про надання згоди гр. Ткаченку Валентину Григоровичу на розроблення проекту 

землеустрою  щодо відведення земельної ділянки в оренду для будівництва та 

розміщення гаража для легкового автомобіля в м. Мала Виска по вул. Центральна, 66є 

(до перейменування вул. Жовтнева)   

 

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

проголосувати : 

 (поіменне голосування) 

                                                                      

                                                                                                 ЗА-20 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

                                                         

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. 

 

Про надання згоди на розроблення проекту землеустрою  щодо  відведення 

земельної ділянки в користування на умовах оренди  громадянам міської ради 

 

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

проголосувати :  

 (поіменне голосування) 

                                                                    

                                                                                                 ЗА-20 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. 

 

Про продовження терміну користування земельною ділянкою на умовах оренди 

для  розміщення ТС «Соколівські ковбаси» в м. Мала Виска по вул. Велігіна, (біля 

міського ринку)   

 

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

проголосувати :  

(поіменне голосування) 

                                                                      

                                                                                                 ЗА-20 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

  Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. 

 

Про вилучення земельної ділянки у ТОВ «Торговий Дім Дербі» за адресою: 

вул.Шевченка, 1Б, м. Мала Виска 

  

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-20 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 



 

Про надання згоди гр. Волошінській Н.О на розроблення проекту землеустрою  щодо 

відведення земельної ділянки в оренду для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі в м. Мала Виска по вул. Шевченка, 1Б   

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. Прошу   проголосувати :  

 (поіменне голосування) 

                                                                     

                                                                                                 ЗА-20 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Рішення приймається. 

 

Про надання згоди гр. Мальцевій А.Г. на розроблення проекту землеустрою  щодо 

відведення земельної ділянки в оренду для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд та  ведення садівництва в с. Олександрівка по 

вул. Першотравневій, 24  

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. Прошу проголосувати:  

(поіменне голосування) 

 

                                                                                                                                         ЗА-20 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Рішення приймається. 

 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр.Колесник Любові Миколаївні за адресою: вул.Горіхова, 23/27 (до перейменування 

вул. Котовського), м. Мала Виска  

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. Прошу   проголосувати :    

(поіменне голосування) 

                                                                    

                                                                                                 ЗА-20 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Рішення приймається. 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр.Бакалінському Олександру Михайловичу за адресою: вул. В. Винниченка, 15а (до 

перейменування вул. Калініна), м. Мала Виска  

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. Прошу   проголосувати :   

(поіменне голосування) 

                                                                     

                                                                                                 ЗА-20 

                                                                                        ПРОТИ-0 



                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається.                  

 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність 

гр.Онойко Надії Василівні за адресою: вул. Калинова, 177, м. Мала Виска  

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. Прошу   проголосувати :   

(поіменне голосування) 

                                                                     

ЗА-20 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

                                                

 

Рішення приймається. 

 

Блок земельних питань вичерпано.Переходимо до наступних питань. Про надання 

матеріальної допомоги громадянам міської ради. 

Доповідає секретар міської ради Постолюк Леся Анатоліївна 

 

Про надання матеріальної допомоги на лікування Скулімовського Олександра 

Олександровича, м.Мала Виска  

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. Прошу   проголосувати :  

(поіменне голосування) 

                                                                      

                                                                                                 ЗА-20 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Рішення приймається. 

 

Про надання матеріальної допомоги на лікування Сімонову  Валентину Івановичу, 

м.Мала Виска 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення.Прошу   проголосувати :  

(поіменне голосування) 

 

                                                                                                                                         ЗА-20 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0                                          

 

Рішення приймається. 

 

Про надання матеріальної допомоги на лікування Урсола Валодимира Івановича, 

м.Мала Виска  . 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. Прошу   проголосувати :  

(поіменне голосування) 

                                                                      

                                                                                                 ЗА-20 



                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення.Прошу   проголосувати : 

(поіменне голосування) 

 

                                                                                                                                         ЗА-20 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

                                                          (результати поіменного голосування додаються) 

 

Рішення приймається. 

Шановні  депутати  ! 

Порядок денний тринадцятої  сесії вичерпано. У кого є  зауваження щодо ведення 

та порядку роботи сесії?  Немає.  

 

Депутатські запити зачитує секретар ради Постолюк Л.А. 

 

Звернення Бровченка П.Я. до міської ради 

Отже, тринадцяту сесію міської ради сьомого скликання оголошую ЗАКРИТОЮ. 

Дякую усім за роботу. 

(Звучить Державний Гімн України) 

 

  Міський голова      Ю.Л. ГУЛЬДАС 


