
 
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  

ДВАДЦЯТЬ ДРУГОЇ  СЕСІЇ  МАЛОВИСКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  

сьомого скликання 

від  31 травня  2017 року    

Початок засідання:10.00.    

 

Засідання двадцять другої сесії міської ради відкриває та проводить голова 

Маловисківської міської ради  Гульдас Юрій Леонідович. 

Протокол засідання сесії веде начальник загального відділу виконавчого комітету  

Маловисківської міської ради Берегуленко Тамара Михайлівна. 

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

пленарне засідання двадцять другої  чергової сесії міської ради з обраних 26 депутатів  

з’явилося 21 депутат. Відсутні 5 депутатів. Які будуть пропозиції  щодо початку  роботи 

сесії ? (вносяться п р о п о з и ц і ї ) 

Надійшла пропозиція розпочати роботу пленарного засідання  двадцять другої 

сесії.  Прошу проголосувати (поіменне голосування) : 

 

                                                                                                                    ЗА-22 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Двадцять другу сесію Маловисківської міської ради сьомого скликання оголошую 

ВІДКРИТОЮ.  

(Звучить Державний  гімн України) 

На пленарне засідання двадцять другої  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 двадцять другої 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 затвердження переліку проектів, які  будуть реалізуватися у 2017 році за   

рахунок коштів  субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам  на 

формування  інфраструктури об’єднаних територіальних громад; 

3. Про внесення доповнень до розділу 5 Плану соціально–економічного розвитку 

Маловисківської міської ради на 2016-2017 роки; 

4. Про внесення змін  до рішення від 30 березня 2016 року № 105 «Про затвердження 

тарифів на послуги,  що надаються комунальним підприємством «Міський ринок»; 

5. Про затвердження Програми підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних 

будинків /ОСББ/ у м. Мала Виска  на 2017-2020 роки; 



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

неповнолітніх при виконавчому комітеті Маловисківської міської ради; 

7. Про утворення Маловисківського  освітнього округу; 

8. Про визначення  уповноважених посадових осіб, які мають право складати 

протоколи про адміністративні правопорушення; 

9. Про затвердження Програми підтримки  малого і середнього підприємництва в 

Маловисківській об’єднаній територіальній  громаді  на 2017 – 2020 роки; 

10. Про надання дозволу на розробку детального плану  території житлового кварталу 

вул. Містечкова та  вул. Челюскіна в м. Мала Виска; 

11. Земельні питання; 

12. Про передачу автомобіля ЗАЗ 110307  на баланс відділу освіти, молоді та спорту 

виконкому Маловисківської міської ради. 

Крім цього на адресу міської ради надійшли депутатські запити Бровченка 

Олександра Дмитровича та Плахути Олександра Вікторовича. 

В зв’язку з цим пропоную внести до порядку денного питання  

Про розгляд депутатського  запита  депутата Плахути О.В. 

Про розгляд депутатського  запита депутата Бровченка О.Д. 

А також про надання матеріальної допомоги на лікування Касяну Миколі 

Миколайовичу, м.Мала Виска, вул.Професійна, 3А, кв.6. 

Прошу проголосувати за такий порядок денний засідання 22-ї сесії міської  ради 

(поіменне голосування).  

 ЗА-22 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                        УТРИМАЛИСЬ-0 

 

  ПОРЯДОК ДЕННИЙ приймається. Шановні колеги! Нам необхідно затвердити 

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

перерви.  Інші пропозиції є? Немає. 

Перед початком роботи сесії заслухати інформацію начальника  Маловисківської 

філії райавтодору Садікова Дмитра Юрійовича про ремонтні роботи автодорожнього 

полотна на території громади. Садіков Д.Ю. запрошений на сесійне засідання відповідно 

до рекомендацій депутатів, що були озвучені на попередній сесії.  

Прошу проголосувати за запропонований регламент і порядок роботи сесії. 

(поіменне голосування)  

 

                                                                                                ЗА-22 

                                                                                       ПРОТИ-0 

                                                                        УТРИМАЛИСЬ-0 

Приймається.                                          

 

Шановні колеги! Пропоную заслухати інформацію начальника  Маловисківської 

філії райавтодору Садікова Дмитра Юрійовича про ремонтні роботи автодорожнього 

полотна на території громади. 

(Садіков Д.Ю. інформує присутніх про роботу підприємства). 

Депутат Бровченко О.Д.: Чому якість ремонту доріг не відповідає стандартам? І 

чому Ви називаєте ямковий ремонт капітальним, якщо це поточний ремонт? 



Садіков Д.Ю.: Роботи проводяться згідно проектно – кошторисної  документації. 

Ямковий ремонт може бути капітальним, якщо це включає у себе обсяг робіт, який згідно 

норм відповідає капітальному. 

Ніколенко М.В.: Прошу звернути увагу на обочини доріг у с. Первомайське та 

с.Краснопілка . Їх треба упорядкувати, так як вони створюють аварійну ситуацію.  

Стець В.В.: Які є гарантії якості доріг після проведеного ремонту? 

Садіков Д.Ю.: Цей документ видає відповідна інспекція.  

Гульдас Ю.Л.: Дякуємо, Дмитро Юрійович. Маємо сподівання на плідну 

співпрацю. До роботи сесії міської ради приєднався депутат міської ради Жигалов Тарас 

Миколайович. Отже, всього присутніх 22 депутати. У голосуванні приймає участь 23 

особи.  

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.) 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. Прошу проголосувати :                                                                    

                                                                                           

   ЗА-18 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-5 

Рішення приймається. 

Про затвердження переліку проектів, які  будуть реалізуватися у 2017 році за   
рахунок коштів  субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам  на формування  
інфраструктури об’єднаних територіальних громад 

Доповідає секретар міської ради Постолюк Леся Анатоліївна  
(доповідає Постолюк Л.А.) 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                               

   ЗА-23 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 
Про внесення доповнень до розділу 5 Плану соціально–економічного розвитку 

Маловисківської міської ради на 2016-2017 рок 
Доповідає секретар міської ради Постолюк Леся Анатоліївна  
(доповідає Постолюк Л.А.) 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                                                                                                                     

ЗА-23 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про внесення змін  до рішення від 30 березня 2016 року № 105 «Про затвердження 
тарифів на послуги,  що надаються комунальним підприємством «Міський ринок» 

Доповідає головний бухгалтер КП «Міський ринок» Сльозка Олена Михайлівна 
(доповідає Сльзка О.М.) 



Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                               

   ЗА-17 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-6 

Рішення приймається. 

 
Про затвердження Програми підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних 

будинків /ОСББ/ у м. Мала Виска  на 2017-2020 роки; 
Доповідає секретар міської ради Постолюк Леся Анатоліївна  

(доповідає Постолюк Л.А.) 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                               

   ЗА-15 

                                                                                        ПРОТИ-3 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-5 

Рішення приймається. 

 

Про затвердження Програми підтримки  малого і середнього підприємництва в 
Маловисківській об’єднаній територіальній  громаді  на 2017 – 2020 роки 

Доповідає секретар міської ради Постолюк Леся Анатоліївна  
(доповідає Постолюк Л.А.) 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                               

   ЗА-17 

                                                                                        ПРОТИ-2 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-4 

Рішення приймається. 

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

неповнолітніх при виконавчому комітеті Маловисківської міської ради. 
Доповідає секретар міської ради Постолюк Леся Анатоліївна  
(доповідає Постолюк Л.А.) 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                               

   ЗА-23 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 
Про утворення Маловисківського  освітнього округу 
Доповідає методист начальник освіти, молоді та спорту виконкому міської ради 

Мельчуцький В’ячеслав Григорович. 
(доповідає Мельчуцький В.Г.) 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                               

   ЗА-23 



                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 
Про визначення  уповноважених посадових осіб, які мають право складати 

протоколи про адміністративні правопорушення 
Доповідає спеціаліст – юрист міської ради Паріпа Олександра Іванівна 
(доповідає Паріпа О.І.) 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                                                                                                    

   ЗА-23 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 
Про надання дозволу на розробку детального плану  території житлового кварталу 

вул. Містечкова та  вул. Челюскіна в м. Мала Виска 
Доповідає завідувач сектору відділу житлово – комунального господарства 

виконкому міської ради Пісний  Сергій Анатолійович  
(доповідає Пісний С.А.) 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                               

   ЗА-23 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

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

міської ради надійшла заява депутата Васильченка Володимира Миколайовича про 

конфлікт інтересів під час розгляду питання про надання йому у власність земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення в с.Первомайське, по вул. Шевченка, 1, 

Разілевича Романа Анатолійовича при розгляді питання щодо надання земельної ділянки 

Разілевичу Анатолію Никифоровичу, який є його близькою особою, Ніколаєвої Ольги 

Миколаївни під час розгляду питання за заявою Гдешинського Романа, Гдешинської 

Анни, які є її близькими особами,  в зв’язку з чим участі у прийнятті рішень вони не 

прийматимуть. 

З питань порядку денного доповідає начальник відділу земельних відносин 

Цибульський Ігор Анатолійович 

 

Про  вилучення   земельних ділянок  
 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-23 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                  УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

  Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, яка підлягає 
продажу і знаходиться в оренді гр. Кавун Т.В. в м. Мала Виска по вул. Центральна, 53-А 
 



Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-23 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                  УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Кубриш В.М. за адресою: 
вул. Квіткова, 2/58 м. Мала Виска Маловисківського району 
 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-23 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                  УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Євко О.А. за адресою: 
вул. Севастопольська, 36 м. Мала Виска Маловисківського району 
 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-23 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                  УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки гр. Скрипник В.В. за адресою: вул. Містечкова, 90/69 м. Мала Виска 
Маловисківського району 
 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-23 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                  УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду гр. Рибальченку В.Г. для розміщення гаража за адресою: вул. Центральна, 53 м. 
Мала Виска  Кіровоградської області 
 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-23 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                  УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 



Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду гр. 
Рибальченку В.Г. для розміщення прибудови до квартири за адресою: вул. Центральна, 53 
м. Мала Виска  Кіровоградської області 
 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-23 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                  УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Блиндус І.О. та гр. 
Блиндус О.В.  за адресою: вул. В. Винниченка, 4 м. Мала Виска Маловисківського району 
 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-23 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                  УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
гр. Васильченку В.М. за адресою: вул. Центральна, 30 с. Первомайське Маловисківського 
району Кіровоградської області 
 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-21 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                  УТРИМАЛИСЬ-1 

  Не голосував -1 (Васильченко В.М.) 

Рішення приймається. 

 
Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної 
ділянки гр. Барнас О.Б. за адресою: вул. Гоголя, 1 м. Мала Виска  Кіровоградської області 
 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-23 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                  УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 
Про надання дозволу ТОВ «Карат»  на розроблення проекту землеустрою  щодо 
відведення земельної ділянки в оренду для будівництва та обслуговування кафе-бару та 
готельного комплексу «У Петровича» в м. Мала Виска по вул. Європейська, 85  
 
 
 Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 



Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-23 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                  УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 
Про розірвання договору оренди земельної ділянки з ТОВ «Новел-Істейт» в м. Мала Виска, 
вул. Європейська, 93-А   
  
Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-23 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                  УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 
Про надання дозволу ТОВ «Корсо Таун» на розроблення технічної документації  щодо 
відведення земельної ділянки в оренду для  розміщення автомобільного газозаправного 
пункту в м. Мала Виска, вул. Європейська, 93-А   
 
Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-22 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                  УТРИМАЛИСЬ-1 

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-22 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                  УТРИМАЛИСЬ-0 

Не голосувало – 1 (Ніколаєва О.М.) 

Рішення приймається. 

 
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-22 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                  УТРИМАЛИСЬ-0 

Не голосував (Разілевич Р.А.) 

Рішення приймається. 

 



Про надання згоди на розроблення проекту землеустрою  щодо  відведення земельної 
ділянки в користування на умовах оренди  громадянам міської ради 
 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-23 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                  УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 
Про надання згоди на передачу в суборенду земельної ділянки що знаходиться в оренді 
гр. Гілки Л.І. в м. Мала Виска, вул. Шевченка, 62А 
 
Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-23 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                  УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 
Про припинення права користування на умовах оренди земельної ділянки гр. Жуганову 
Д.Т., Підгорному О.М. в м. Мала Виска по вул. Центральній, 128-Б, 128-В. 
 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-23 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                  УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 
Про надання дозволу гр. Похилі Р.І. на розроблення технічної документації  щодо 
відведення земельної ділянки в оренду для  розміщення складських приміщень в м. Мала 
Виска, вул. Центральна, 128-Б, 128-В  
  
Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-23 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                  УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Пигиді Галини 
Михайлівни за адресою: вул. Горіхова, 21/30, м. Мала Виска, Кіровоградської обл. 
 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-23 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                  УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 



 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду гр. 
Левченку Анатолію Петровичу для будівництва та обслуговування  інших будівель 
громадської забудови за адресою: вул. Шевченка, 5, м. Мала Виска  Кіровоградської 
області 
 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-23 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                  УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
гр. Грецькій Г.О. за адресою: вул. Берегова, 9, с. Первомайське Маловисківського району 
Кіровоградської області 
 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-23 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                  УТРИМАЛИСЬ-0 

Блок земельних питань вичерпано. Наступне питання  

 
Про передачу автомобіля ЗАЗ 110307  на баланс відділу освіти, молоді та спорту 
виконкому Маловисківської міської ради 
 

Доповідає перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Бакалінський Олександр Михайлович 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                                                                                       

   ЗА-23 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 
 
Про розгляд депутатського  запита  депутата Плахути О.В. 
Доповідає секретар ради Постолюк Леся Анатоліївна  

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                                                                                                                     

   ЗА-23 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 
Про розгляд депутатського  запита депутата Бровченка О.Д..  



Доповідає секретар ради Постолюк Леся Анатоліївна  

(Доповідає Постолюк Л.А.) 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                                                                                                                     

   ЗА-23 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. Блок земельних питань вичерпано.  

Наступне питання  Про надання матеріальної допомоги на лікування Касяну Миколі 

Миколайовичу, м.Мала Виска, вул. Професійна, 3А, кв.6. 

Доповідає секретар міської ради Постолюк Леся Анатоліївна  
(доповідає Постолюк Л.А.) 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                               

   ЗА-23 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Шановні  депутати  ! Порядок денний двадцять другої  сесії вичерпано.  

У кого є оголошення? Хто бажає виступити?   Дякую усім за роботу. 

 

ОГОЛОШЕННЯ: Завтра – 1 червня - День захисту дітей. Запрошуємо Вас усіх на свято, 

яке розпочнеться о 10.00. в міському парку та просимо повідомити усіх, у  кого є діти, 

онуки завітати на це свято, організоване виконкомом міської ради. 

Отже, двадцять другу сесію міської ради сьомого скликання оголошую ЗАКРИТОЮ.  

(Звучить Державний Гімн України) 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                                Ю.Л.ГУЛЬДАС 


