
 
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  

ДВАДЦЯТОЇ  СЕСІЇ  МАЛОВИСКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  

сьомого скликання 

від  30 березня  2017 року    

Початок засідання:10.00.    

 

Засідання двадцятої сесії міської ради відкриває та проводить голова 

Маловисківської міської ради  Гульдас Юрій Леонідович. 

Протокол засідання сесії веде спеціаліст – діловод Маловисківської міської ради 

Берегуленко Тамара Михайлівна. 

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

пленарне засідання двадцятої  чергової сесії міської ради з обраних 26 депутатів  

з’явилося 20  депутатів. Відсутні 6 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  двадцятої сесії.  

Прошу проголосувати (поіменне голосування) : 

 

                                                                                                                    ЗА-21 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

 

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

оголошую ВІДКРИТОЮ.  (Звучить гімн України) 

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

заступники міського голови  

керівники структурних підрозділів міської ради 

сільські старости 

керівники комунальних підприємств, підпорядкованих міській раді 

члени Ради старійшин. 

 

Отже, на порядок денний двадцятої сесії Маловисківської міської ради сьомого 

скликання виносяться  питання: 

1. Про внесення змін до рішення від 22 грудня  2016 року №450 «Про міський 

бюджет  на 2017 рік»; 

2. Про внесення змін до плану діяльності з підготовки регуляторних актів у сфері 

господарської діяльності Маловисківської міської ради  на 2017 рік; 

3. Про надання повноважень старостам сіл Маловисківської міської об’єднаної 

територіальної громади та виготовлення печаток; 

4. Про внесення доповнень до рішення міської ради від 22 грудня  2016 року № 447 

«Про затвердження Програми соціального захисту громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи на 2017-2020 роки»; 

5. Про проведення  в 2017 році конкурсу  міні – проектів  місцевого розвитку  

«Майбутнє громади в наших руках» 



6. Про виплату одноразової щорічної допомоги Почесному громадянину міста Малої 

Виски Довганю Анатолію Петровичу; 

7. Про створення камерного хору Маловисківської міської ради; 

8. Про участь у конкурсному відборі проектної заявки «Капітальний ремонт із 

заміною дерев’яних віконних блоків і вхідних та тамбурних дверей на 

металопластикові Олександрівського НВК»; 

9. Про участь у конкурсному відборі проектної заявки «Капітальний ремонт будівлі 

Маловисківської ЗШ № 3 І-ІІІ ст. (утеплення фасадів,покрівлі, заміна вікон та 

дверей) по вул. Шкільній (20 років Жовтня), м.Мала Виска»; 

10. Про участь у конкурсному відборі проектної заявки «Будівництво літньої естради 

на 400 глядацьких місць по вул.. Центральній, м. Мала Виска, Кіровоградської 

області»; 

11. Про затвердження проектно-кошторисної документації по проекту  «Капітальний 

ремонт дорожнього покриття по бульвару Велігіна, м. Мала Виска, Кіровоградської 

області» ; 

12. Про затвердження проектно-кошторисної  документації «Будівництво літньої 

естради на 400 глядацьких місць по вул. Центральній,  м. Мала Виска 

Кіровоградської області»; 

13. Про погодження місця розташування  «Меморіалу героям - воїнам - землякам, які 

загинули в зоні проведення АТО»; 

14. Про затвердження Стратегії Маловисківської міської ради Маловисківської ОТГ на 

2017 – 2025 роки; 

15. Про затвердження передавальних актів 

16. Земельні питання. 

17. Про депутатський запит депутатів міської ради від 29 березня 2017 року 

 

Питання «Про затвердження Програми відшкодування частини кредитів, 

отриманих ОСББ на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і 

модернізації багатоквартирних будинків у м. Мала Виска на 2017 рік (“Теплий дім“)» 

пропоную зняти з порядку денного в зв’язку з тим, що на даний час банківські установи 

припинили кредитування ОСББ на такі  заходи.  

 

Прошу проголосувати за такий порядок денний засідання 20-ї сесії міської  ради 

(поіменне голосування).  

 ЗА-21 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                          УТРИМАЛИСЬ- 0  

Гульдас Ю.Л.: ПОРЯДОК ДЕННИЙ приймається. Нам необхідно затвердити 

РЕГЛАМЕНТ І ПОРЯДОК РОБОТИ двадцятої   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 двадцятої сесії Маловисківської міської ради закінчити сьогодні, без 

перерви.  Інші пропозиції є? Немає. Прошу проголосувати за запропонований регламент і 

порядок роботи сесії  (поіменне голосування)  
 

                                                                                                ЗА-21 

                                                                                       ПРОТИ-0 

                                                                        УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Приймається. Переходимо до розгляду питань порядку денного: 

 



Про внесення змін до рішення від 22 грудня  2016 року №450 «Про міський бюджет  

на 2017 рік». Доповідає завідуюча сектором 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 :                                                                       

                                                                                               

   ЗА-21 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про внесення змін до плану діяльності з підготовки регуляторних актів у сфері 

господарської діяльності Маловисківської міської ради  на 2017 рік 

Доповідає спеціаліст – юрист  міської ради Паріпа Олександра Іванівна 

(доповідає Паріпа О.І.) 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. Прошу проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-21 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається.  

 

Про надання повноважень старостам сіл Маловисківської міської ради  та 

виготовлення печаток. 

Доповідає начальник загального відділу виконкому міської ради Берегуленко Тамара 

Михайлівна 

(доповідає Берегуленко Т.М.) 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. Прошу проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-21 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про внесення доповнень до  рішення сесії міської ради  від 22 грудня  2016 року № 

447 «Про  затвердження Програми соціального захисту громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи на 2017-2020 роки». Доповідає начальник 

відділу надання соціальних послуг Хмара Іван Іванович 

(доповідає Хмара І.І.) 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. Прошу проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-21 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про проведення в 2017 році конкурсу  міні – проектів  місцевого розвитку  

«Майбутнє громади в наших руках». Доповідає заступник міського голови з питань 

виконавчих органів ради Жовтило Алла Василівна 

(доповідає Жовтило А.В.) 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. Прошу проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-21 

                                                                                        ПРОТИ- 0                                                                    

УТРИМАЛИСЬ-0 



Рішення приймається.  

 

Про виплату одноразової щорічної допомоги Почесному громадянину міста Мала 

Виска Довганю Анатолію Петровичу. Доповідає заступник міського голови з питань 

виконавчих органів ради Жовтило Алла Василівна 

(доповідає Жовтило А.В.) 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. Прошу проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-21 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається.  

 

Про створення камерного хору Маловисківської міської ради. Доповідає заступник 

міського голови з питань виконавчих органів ради Жовтило Алла Василівна 

(доповідає Жовтило А.В.) 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. Прошу проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-21 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається.  

 

Про участь у конкурсному відборі проектної заявки «Капітальний ремонт із заміною 

дерев’яних віконних блоків і вхідних та тамбурних дверей на металопластикові 

Олександрівського НВК». Доповідає секретар ради Постолюк Леся Анатоліївна  

(доповідає Постолюк Л.А.) 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-21 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                  УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про участь у конкурсному відборі проектної заявки «Капітальний ремонт будівлі 

Маловисківської   ЗШ № 3 І-ІІІ ст. (утеплення фасадів,покрівлі, заміна вікон та 

дверей) по вул. Шкільній (20 років Жовтня), м.Мала Виска». Доповідає секретар ради 

Постолюк Леся Анатоліївна  

(доповідає Постолюк Л.А.) 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-21 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                  УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про участь у конкурсному відборі проектної заявки «Будівництво літньої естради на 

400 глядацьких місць по вул.. Центральній, м. Мала Виска, Кіровоградської 

області». Доповідає секретар ради Постолюк Леся Анатоліївна  

(доповідає Постолюк Л.А.) 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-21 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                  УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 



 

Про затвердження проектно-кошторисної  документації «Будівництво літньої 

естради на 400 глядацьких місць по вул. Центральній,  м. Мала Виска, 

Кіровоградської області». Доповідає технік – проектувальник відділу з питань житлово - 

комунального господарства міської ради Барановський Олексій Миколайович 

(доповідає Барановський О.М.) 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. Прошу проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-21 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається.  

 

Про затвердження проектно-кошторисної документації по проекту  «Капітальний 

ремонт дорожнього покриття тротуару по бульвару Велігіна, м. Мала Виска, 

Кіровоградської області». Доповідає технік – проектувальник відділу з питань житлово - 

комунального господарства міської ради Барановський Олексій Миколайович 

(доповідає Барановський О.М.) 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. Прошу проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-21 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається.  

 

Про погодження місця розташування  «Меморіалу героям - воїнам - землякам, які 

загинули в зоні проведення АТО». Доповідає секретар ради Постолюк Леся Анатоліївна  

(доповідає Постолюк Л.А.) 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-21 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                  УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження Стратегії Маловисківської міської ради Маловисківської ОТГ на 

2017 – 2025 роки. Доповідає секретар ради Постолюк Леся Анатоліївна  

(доповідає Постолюк Л.А.) 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-21 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                  УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про затвердження передавальних актів. Доповідає спеціаліст – юрист відділу освіти, 

молоді та спорту виконкому міської ради  Путнік Ігор Вікторович 

(доповідає Путнік І.В.) 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-21 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                  УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 



Переходимо до блоку земельних питань. Перед розглядом повідомляю, що до сесії 

міської ради надійшли заяви про конфлікт інтересів від депутатів міської ради 

Лисенка Володимира Павловича, Ніколенка Олександра Васильовича, Ніколенка 

Миколи Васильовича, так як розглядаються питання заявників, що  є  їх близькими 

особами, в зв’язку з чим вони у голосуванні під час прийняття рішень участі не 

братимуть. З питань порядку денного доповідає спеціаліст  земельного відділу міської 

ради Тамко Станіслав Олександрович. 

 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянам міської ради 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-21 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                  УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

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

власність громадянам міської ради. Шановні депутати, нам необхідно прийняти 

рішення. Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-20 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                  УТРИМАЛИСЬ-0 

НЕ ГОЛОСУВАВ -1 (Лисенко В.П.) 

Рішення приймається. 

 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою  щодо  відведення 

земельної ділянки в постійне користування юридичній особі ОСББ «Злагода 7-А» в 

м. Мала Виска по вул. Шевченка, 7-А. Шановні депутати, нам необхідно прийняти 

рішення. Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-21 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про припинення права постійного користування на земельну ділянку юридичній 

особі Кіровоградському ОКМВППД «Раттус» в м. Мала Виска, вул. В.Бровченка, 16 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-21 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                  УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про надання СФГ «Перебейніс Валерій Петрович» дозволу  на розроблення технічної 

документації щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі для 

передачі в оренду з правом викупу для розміщення та обслуговування господарчого 

двору в м. Мала Виска по вул. В. Бровченка, 16. Шановні депутати, нам необхідно 

прийняти рішення. Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                                                                                                  

ЗА-21 

                                                                                        ПРОТИ-0 



                                                                  УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про припинення права користування та вилучення  земельної ділянки , яка була 

надана в оренду гр. Полозу Юрію Семеновичу  за адресою : вул.Центральна, 75, 

м.Мала Виска. Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. Прошу   

проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-19 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                  УТРИМАЛИСЬ-0 

НЕ ГОЛОСУВАЛО -2 

(Ніколенко М.В., Ніколенко О.В.) 

Рішення приймається. 

 

Про надання гр. Ніколенко Н.В. дозволу  на розроблення технічної документації 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі для передачі в 

оренду з правом викупу для будівництва та обслуговування будівель торгівлі  в м. 

Мала Виска по вул. Центральній, 75. Шановні депутати, нам необхідно прийняти 

рішення. Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-19 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                  УТРИМАЛИСЬ-0 

НЕ ГОЛОСУВАЛО -2 

(Ніколенко М.В., Ніколенко О.В.) 

Рішення приймається. 

 

Про надання дозволу ФОП Осадчук Н.І. на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 

розміщення ТС  на умовах особистого строкового сервітуту в м. Мала Виска по вул. 

Центральна (автобусна зупинка «Бібліотека») 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-21 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                  УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

постійне користування професійно-технічному училищу №16 м.Мала Виска для 

будівництва та обслуговування  будівель закладів освіти  по вул .Шевченка, 56, 

корп. № 1 в м.Мала Виска Кіровоградської області. Шановні депутати, нам необхідно 

прийняти рішення. Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-21 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                  УТРИМАЛИСЬ-0 

- 

Рішення приймається. 

 

Про  затвердження проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

постійне користування професійно-технічному училищу №16 м.Мала Виска для 

будівництва та обслуговування  будівель закладів освіти  по пров. І Професійному, 

13/56  в  м. Мала Виска Кіровоградської області. Шановні депутати, нам необхідно 

прийняти рішення. Прошу   проголосувати :                                                                       



                                                                                                 ЗА-21 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                  УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про  надання   дозволу   на    розроблення  проекту    землеустрою   щодо відведення  

земельної  ділянки  в постійне користування Маловисківській районній раді по вул. 

Шевченка, 62  в  м. Мала Виска. Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-21 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                  УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про  надання   дозволу   на    розроблення  проекту    землеустрою   щодо відведення  

земельної  ділянки  в постійне користування Маловисківській районній раді по вул. 

Шевченка, 64  в  м. Мала Виска 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                ЗА-21 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                  УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про надання у власність шляхом продажу земельної ділянки гр. Кудрі В.І. в м. Мала 

Виска по вул. Велігіна, 32/1. Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-21 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                  УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про надання дозволу гр. Дубровському Василю Івановичу  на розроблення проекту 

землеустрою  щодо відведення земельної ділянки в оренду для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі в м. Мала Виска по вул. В.Бровченка, 18. Шановні 

депутати, нам необхідно прийняти рішення. Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-21 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                  УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Брехунець С.Є. за адресою: вул. Севастопольська, 27 м. Мала Виска  

Кіровоградської області. Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. Прошу   

проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-21 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                  УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про депутатський  запит від 29.03.2017 року  групи депутатів по питанню 

призначення директора Маловисківської ЗШ №4 Коваленко Інни Борисівни. 

Доповідає секретар ради Постолюк Леся Анатоліївна  



(доповідає Постолюк Л.А.) 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-21 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. Шановні  депутати! Порядок денний двадцятої сесії 

вичерпано.  Доводжу до відому усіх присутніх, що у ніч 3 29 на 30 березня ц.р., тобто 

сьогодні,  у місті Мала Виска невідомими особами вчинено злочинні дії – зруйнований 

пам’ятник Героям Небесної сотні, який був встановлений за кошти мешканців та 

благодійників. Крім того, на території міського парку розбиті інформаційні стенди, які 

були розміщені в альтанці. Вважаю, що такі дії стали можливі із-за бездіяльності 

правоохоронних органів. У місті відсутня система контролю за громадським порядком. 

Міський парк оснащений камерами спостереження. На даний час інформації про 

злочинців немає. Звертаюся до громадськості – тримати розслідування злочину з 

руйнування пам’ятника Героям Небесній сотні на контролі. Злочинці мають бути 

покарані. І розкрити цей злочин мають працівники районного відділу поліції.  

Депутат Ніколенко М.В.: Пропоную розробити програму «Прозоре місто», виділити під 

програму бюджетні кошти, на які придбати та встановити у місцях масового збору 

мешканців камери відеоспостереження. Таким чином ми зможемо у подальшому 

попередити такі випадки. 

Гульдас Ю.Л.: Підтримую прпопозицію. А тепер продовжимо. Надаю для інформації 

слово секретарю ради Постолюк Л.А. з питання «Про звернення до депутатів міської ради 

гр.Поліщука Володимира Михайловича щодо перейменування вулиці Мирної в м.Мала 

Виска». 

Постолюк Л.А.: Шановні депутати, інформую щодо звернення до міської ради 

гр.Поліщука В.М. щодо перейменування вулиці Мирної в м.Мала Виска. 18 березня ц.р. 

проведено громадське обговорення з мешканцями вулиці. В обговоренні прийняло участь 

13 осіб. Всього на вказаній вулиці проживає повнолітніх 86 осіб. Кількість осіб, які 

прийняли участь у громадському обговоренні становить менше 50%. Таким чином, 

відповідно до Порядку присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна 

на території Маловисківської міської ради (Порядок затверджений рішенням ради від 

30.09.2016 року) питання про перейменування вулиці не може бути внесено до порядку 

денного чергової сесії міської ради. 

Гульдас Ю.Л.: Шановний Володимире Михайловичу, більшість жителів вулиці Мирної у 

м.Мала Виска не підтримує перейменування вулиці. Тому питання не буде розглядатися 

радою, бо це суперечить Порядку. 

Поліщук В.М.: Ви не підтримуєте перейменування, отже не підтримуєте вшанування 

пам’яті українських патріотів – героїв Холодноярської республіки, які боролися за волю 

України. Якщо люди не підтримують, то це свідчить про низький рівень їх свідомості та 

обізнаності історії нашої держави.  

Гульдас Ю.Л.: Питання про перейменування не підтримує більшість жителів – 

примиріться, Володимире Михайловичу, та прийміть точку зору людей, які мешкають на 

Вашій вулиці.  Назва вулиці Мирна – це гарна назва. Отже, питання вичерпано. У кого є 

оголошення? Хто бажає виступити?  Дякую усім за роботу. А тепер оголошення для 

присутніх. З 14 березня по 14 квітня ц.р. триває традиційний місячник з благоустрою. 

Запрошую усіх мешканців громади прийняти участь та організувати в населених пунктах 

громади прибирання та благоустрій території. 

Отже, двадцяту сесію міської ради сьомого скликання оголошую ЗАКРИТОЮ.  

(Звучить Державний Гімн України) 
 

Міський голова                                                                                                    Ю.Л.ГУЛЬДАС 


