
 
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 ШОСТОЇ СЕСІЇ  МАЛОВИСКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  

сьомого скликання 

від 27 вересня  2017 року    

Початок засідання:10.00.    

 

Засідання двадцять шостої сесії міської ради відкриває та проводить секретар  

Маловисківської міської ради  Постолюк Леся Анатоліївна. 

Протокол засідання сесії веде начальник загального відділу виконавчого комітету  

Маловисківської міської ради Берегуленко Тамара Михайлівна. 

 

Постолюк Л.А.: Доброго дня усім присутнім!  Шановні депутати та запрошені! На 

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

з’явилося 19 депутатів. Відсутні 7 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 шостої 

сесії.  Прошу проголосувати (поіменне голосування) : 

 

                                                                                                                    ЗА-19 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Постолюк Л.А.: Двадцять шосту сесію Маловисківської міської ради сьомого 

скликання оголошую ВІДКРИТОЮ.  

(Звучить гімн України) 

 

Постолюк Л.А.: На пленарне засідання двадцять шостої  сесії міської ради 

запрошені:заступники міського голови, керівники структурних підрозділів міської ради, 

сільські старости, старійшини,керівники комунальних підприємств, підпорядкованих 

міській раді. 

Отже, на порядок денний двадцять шостої сесії Маловисківської міської  ради сьомого 

скликання виносяться  питання: 

1. Про затвердження  Програми забезпечення культурно-масових заходів 

Маловисківської міської ради та її виконавчих органів на 2016-2020 роки» 

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

міський бюджет  на 2017 рік» 

3. Про затвердження Положення про службові відрядження в межах 

України та за кордон працівників Маловисківської  міської ради 

4. Про надання дозволу міському голові на попередню оплату товарів, 

робіт і послуг 

5. Про  внесення змін до рішення міської ради від 31 травня 2017 року № 

596 «Про затвердження Програми підтримки об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків /ОСББ/ у м.Мала Виска на 2017 – 20120 роки» 

6. Про внесення змін до рішення  №  670 від 26 липня 2017 року «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» 

7. Про затвердження проектної заявки «Капітальний ремонт доріг 

комунальної власності в населених пунктах Маловисківської міської ради» 

8. Про запровадження моделі адміністрування надання соціальних послуг 

із соціальної підтримки населенню Маловисківської ОТГ 

9. Про затвердженя Протоколу  про співробітництво, укладеного між 

Маловисківською міською радою  та Глобал Комьюнітіз, виконавцем Програми 

«Децентралізація Приносить Кращі Результати та Ефективність» (DOBRE) щодо 

виконання Програми в Україні 

10. Про  надання дозволу на проведення конкурсу на право оренди 

нерухомого майна комунальної власності    Маловисківської міської ОТГ по КП 

«Мала Виска ЖЕД 

11. Про надання дозволу на розробку детального плану  території кварталу 

в с. Олександрівка, вул. Першотравнева 

12. Про інвентаризацію земель під розміщення об’єктів комунального 

підприємства «Мала Виска-МКП»  Маловисківської міської ради  

13. Про створення громадських пасовищ в с.Олександрівка по вул. 

Південна 

14. Про створення громадських пасовищ в с.Олександрівка по вул. Красна 

15. Про  вилучення   земельних ділянок  

16. 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 

17. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянам міської ради 

18. Про погодження надання пропозицій щодо виділення земельної ділянки 

у власність із земель державної власності 

19. Про надання згоди гр. Миргородському  О.І. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для будівництва та 

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

20. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

Гречусі С.Л. за адресою: вул. Молодіжна, 23, м. Мала Виска, Кіровоградської області 

21. Про депутатський запит депутатів міської ради від 13 вересня  2017 

року. 

Прошу проголосувати за такий порядок денний засідання 26-ї сесії міської  

ради (поіменне голосування).  

 ЗА-19 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                         УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Постолюк Л.А.: ПОРЯДОК ДЕННИЙ приймається. Шановні колеги, необхідно 

затвердити РЕГЛАМЕНТ І ПОРЯДОК РОБОТИ двадцять шостої   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 шостої   сесії Маловисківської міської ради закінчити сьогодні, 

без перерви.  Інші пропозиції є? Немає. 

Прошу проголосувати за запропонований регламент і порядок роботи сесії.  

(поіменне голосування)  



                                                                                                ЗА-19 

                                                                                       ПРОТИ-0 

                                                                    УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Постолюк Л.А.: Приймається. Шановні колеги, переходимо до розгляду питань порядку 

денного: 

                                                

Про затвердження Програми забезпечення культурно-масових заходів 

Маловисківської міської ради та її виконавчих органів на 2016-2020 роки» 

Доповідає заступник міського голови Жовтило Алла Василівна. 

(доповідає Жовтило А.В.) 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                          

   ЗА-19 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

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

на 2017 рік» 

Доповідає завідувач  сектору фінансів відділу економіки та бухгалтерського обліку 

міської ради Стець Ірина Олексіївна 

(доповідає Стець І.О.) 

 

Депутат Бровченко О.Д.: Є пропозиція – питання про кошти, які виділяються на 

утримання та обслуговування приміщень комунальної власності – приміщень шкіл, 

дитсадків, тощо, попередньо розглядати на засідання постійної комісії з питань житлово – 

комунального господарства та комунальної власності. 

 

Постолюк Л.А.:  Приймається пропозиція.  Шановні депутати, нам необхідно прийняти 

рішення. Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                               

   ЗА-19 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про затвердження Положення про службові відрядження в межах України та за 

кордон працівників Маловисківської  міської ради 

Доповідає секретар міської ради Постолюк Леся Анатоліївна  

(доповідає Постолюк Л.А.) 

Депутат Бровченко О.Д.: Підтримуємо даний проект рішення. Але є прохання до 

працівників міської ради - під час пленарного засідання надавати короткий звіт про 

результати відрядження з питань роботи.  

 

Постолюк Л.А.:  Приймається пропозиція.  Шановні депутати, нам необхідно прийняти 

рішення. Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                               

                                                                                                                                        ЗА-19 

                                                                                                                                  ПРОТИ-0 



                                                                                                                  УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про надання дозволу міському голові на попередню оплату товарів, робіт і послуг 

Доповідає керуюча справами виконкому міської ради Линник Людмила Іванівна  

(доповідає Линник Л.І.) 

 

Постолюк Л.А.:  Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                                         ЗА-19 

                                                                                                                                   ПРОТИ-0 

                                                                                                                      УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

Про  внесення змін до рішення міської ради від 31 травня 2017 року № 596 «Про 

затвердження Програми підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних 

будинків /ОСББ/ у м.Мала Виска на 2017 – 20120 роки» 

Доповідає завідувач сектору відділу житлово – комунального господарства Федоренко 

Г.В. 

(доповідає Федоренко Г.В.) 

 

Депутат Бровченко О.Д.: Не погоджуюся з даним проектом рішення. Такі пільги мають 

отримати усі мешканці багатоквартирних будинків, а не тільки ті, хто проживає в ОСББ. 

Буду голосувати проти.  

 

Постолюк Л.А.: Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                                             ЗА-12 

                                                                                                                                     ПРОТИ-5 

                                                                                                                        УТРИМАЛИСЬ-2 

Рішення не приймається. 

 

Про внесення змін до рішення  №  670 від 26 липня 2017 року «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.) 

 

Депутат Бровченко О.Д.: Даний проект рішення постійна комісія підтримала. 

 

Постолюк Л.А.: Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                               

                                                                                                                                         ЗА-19 

                                                                                                                                   ПРОТИ-0 

                                                                                                                      УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проектної заявки «Капітальний ремонт доріг комунальної власності в 

населених пунктах Маловисківської міської ради» 

Доповідає секретар міської ради Постолюк Леся Анатоліївна  

(доповідає Постолюк Л.А.) 



 

Депутат Бровченко О.Д.: Даний проект рішення постійна комісія підтримала. 

 

Постолюк Л.А.: Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                               

                                                                                                                                      ЗА-19 

                                                                                                                                ПРОТИ-0 

                                                                                                                    УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про запровадження моделі адміністрування надання соціальних послуг із соціальної 

підтримки населенню Маловисківської ОТГ 

Доповідає секретар міської ради Постолюк Леся Анатоліївна  

(доповідає Постолюк Л.А.) 

 

Депутат Довгопола О.Г. .: Даний проект рішення постійна комісія підтримала. 

 

Постолюк Л.А.: Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                               

                                                                                                                                         ЗА-19 

                                                                                                                                   ПРОТИ-0 

                                                                                                                      УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердженя Протоколу  про співробітництво, укладеного між Маловисківською 

міською радою  та Глобал Комьюнітіз, виконавцем Програми «Децентралізація 

Приносить Кращі Результати та Ефективність» (DOBRE) щодо виконання Програми 

в Україні 

Доповідає секретар міської ради Постолюк Леся Анатоліївна  

(доповідає Постолюк Л.А.) 

 

Постолюк Л.А.: Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. Депутати, які 

входять до складу постійної комісії з питань регламенту, етики та запобігання корупції 

(голова Ніколенко О.В.) підтримали даний проект рішення. Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                               

                                                                                                                                            ЗА-19 

                                                                                                                                     ПРОТИ-0 

                                                                                                                        УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про  надання дозволу на проведення конкурсу на право оренди нерухомого майна 

комунальної власності Маловисківської міської ОТГ по КП «Мала Виска ЖЕД 

Доповідає секретар міської ради Постолюк Леся Анатоліївна  

(доповідає Постолюк Л.А.) 

 

Депутат Бровченко О.Д.: Даний проект рішення постійна комісія підтримала. 

 

Постолюк Л.А.: Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                               



                                                                                                                                       ЗА-19 

                                                                                                                                 ПРОТИ-0 

                                                                                                                      УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Постолюк Л.А.: Рішення приймається.  З земельних  питань порядку денного доповідає 

начальник відділу земельних відносин Цибульський Ігор Анатолійович. Перед розглядом 

питань повідомляю, що надійшла заява депутата Артишка Валерія Володимировича про 

конфлікт інтересів при розгляді питання щодо надання дозволу на виготовлення технічної 

документації гр.Матку Василю Васильовичу, який є його близькою особою. 

 

Про надання дозволу на розробку детального плану  території кварталу в с. 

Олександрівка, вул. Першотравнева 

 

Постолюк Л.А.: Комісія підтримала даний проект рішення? 

 

Депутат Кирстя О.Л.: Комісія підтримала . 

 

Постолюк Л.А.: Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                               

                                                                                                                                           ЗА-19 

                                                                                                                                     ПРОТИ-0 

                                                                                                                        УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про інвентаризацію земель під розміщення об’єктів комунального підприємства 

«Мала Виска-МКП»  Маловисківської міської ради  

 

Постолюк Л.А.: Комісія підтримала даний проект рішення? 

 

Депутат Кирстя О.Л.: Комісія підтримала . 

 

Постолюк Л.А.: Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                               

                                                                                                                                           ЗА-19 

                                                                                                                                     ПРОТИ-0 

                                                                                                                        УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про створення громадських пасовищ в с. Олександрівка по вул. Південна 

 

Постолюк Л.А.: Комісія підтримала даний проект рішення? 

 

Депутат Кирстя О.Л.: Комісія підтримала . 

 

Постолюк Л.А.: Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                               

                                                                                                                                           ЗА-19 

                                                                                                                                     ПРОТИ-0 

                                                                                                                        УТРИМАЛИСЬ-0 



Рішення приймається. 

Про створення громадських пасовищ в с. Олександрівка по вул. Красна 

 

Постолюк Л.А.: Комісія підтримала даний проект рішення? 

 

Депутат Кирстя О.Л.: Комісія підтримала . 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу проголосувати :                                                                       

                                                                                               

                                                                                                                                           ЗА-19 

                                                                                                                                     ПРОТИ-0 

                                                                                                                        УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про вилучення земельних ділянок  

 

Постолюк Л.А.: Комісія підтримала даний проект рішення? 

 

Депутат Кирстя О.Л.: Комісія підтримала . 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                               

                                                                                                                                            ЗА-19 

                                                                                                                                     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 

 

Постолюк Л.А.: Комісія підтримала даний проект рішення? 

 

Депутат Кирстя О.Л.: Комісія підтримала . 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                               

                                                                                                                                           ЗА-19 

                                                                                                                                     ПРОТИ-0 

                                                                                                                        УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянам міської ради 

 

Постолюк Л.А.: Комісія підтримала даний проект рішення? 

 

Депутат Кирстя О.Л.: Комісія підтримала . 

 



Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                               

                                                                                                                                           ЗА-19 

                                                                                                                                     ПРОТИ-0 

                                                                                                                        УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про погодження надання пропозицій щодо виділення земельної ділянки у власність 

із земель державної власності 

Постолюк Л.А.: Комісія підтримала даний проект рішення? 

 

Депутат Кирстя О.Л.: Комісія підтримала . 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

 

Депутат Васильченко В.М.: Виступаю проти надання земельних ділянок громадянам з 

рахунок земель державної власності біля с.Первомайське,зазначених у проекті. Дані землі 

використовуються під пасовище для великої рогатої худоби, якої у с.Первомайське 

нараховується біля 60 голів.  

 

Постолюк Л.А.: Пропоную проголосувати за даний проект рішення за основу, потім 

поіменного по кожному заявнику.  

                                                                                               

                                                                                                                                           ЗА-19 

                                                                                                                                     ПРОТИ-0 

                                                                                                                        УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про погодження надання пропозицій щодо виділення земельної ділянки у власність 

із земель державної власності гр. Дегнеру І.М., пров. Авіаційний, 30, м.Мала Виска. 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                               

                                                                                                                                           ЗА-19 

                                                                                                                                     ПРОТИ-0 

                                                                                                                        УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про погодження надання пропозицій щодо виділення земельної ділянки у власність 

із земель державної власності гр. Матку В.В, вул.Промислова, 8,  м.Мала Виска. 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                               

                                                                                                                                           ЗА-19 

                                                                                                                                     ПРОТИ-0 

                                                                                                                        УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про погодження надання пропозицій щодо виділення земельної ділянки у власність 

із земель державної власності гр.Пішосі І.І., вул.Кондратюка, 11, кв.9,  м.Мала Виска. 



Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                               

                                                                                                                                         ЗА-13 

                                                                                                                                   ПРОТИ-1 

                                                                                                                       УТРИМАЛИСЬ-5 

Рішення не приймається. 

 

Про погодження надання пропозицій щодо виділення земельної ділянки у власність 

із земель державної власності гр.Пішосі І.І., вул.Кондратюка, 11, кв.9,  м.Мала Виска. 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                               

                                                                                                                                         ЗА-13 

                                                                                                                                   ПРОТИ-1 

                                                                                                                       УТРИМАЛИСЬ-5 

Рішення не приймається. 

 

Про погодження надання пропозицій щодо виділення земельної ділянки у власність 

із земель державної власності Шевченко А.Я, вул.Зарічна, 17,   м.Мала Виска. 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                               

                                                                                                                                          ЗА-13 

                                                                                                                                    ПРОТИ-1 

                                                                                                                        УТРИМАЛИСЬ-5 

Рішення не приймається. 

 

Про погодження надання пропозицій щодо виділення земельної ділянки у власність 

із земель державної власності Завітренко М.М., вул.Привокзальна, 111,   м.Мала 

Виска. 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                               

                                                                                                                                           ЗА-13 

                                                                                                                                     ПРОТИ-1 

                                                                                                                         УТРИМАЛИСЬ-5 

Рішення не приймається. 

 

Про погодження надання пропозицій щодо виділення земельної ділянки у власність 

із земель державної власності гр.Сиротіній Л.В., вул.50 років Жовтня, 24, кв. 76, 

м.Кропивницький. 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                               

                                                                                                                                           ЗА-0 

                                                                                                                                   ПРОТИ-1 

                                                                                                                    УТРИМАЛИСЬ-18 

Рішення не приймається. 

 

Про погодження надання пропозицій щодо виділення земельної ділянки у власність 

із земель державної власності гр.Кузьменко В.С., м.Мала Виска, вул. Гоголя, 17 



Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                               

                                                                                                                                         ЗА-19 

                                                                                                                                   ПРОТИ-0 

                                                                                                                      УТРИМАЛИСЬ-1 

Рішення не приймається. 

 

Про надання згоди гр. Миргородському  О.І. на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в оренду для будівництва та розміщення гаража 

для легкового автомобіля в м. Мала Виска по вул. Шевченка   

 

Постолюк Л.А.: Комісія підтримала даний проект рішення? 

 

Депутат Кирстя О.Л.: Комісія підтримала . 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                               

                                                                                                                                           ЗА-19 

                                                                                                                                     ПРОТИ-0 

                                                                                                                        УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Гречусі С.Л. за 

адресою: вул. Молодіжна, 23, м. Мала Виска, Кіровоградської області 

 

Постолюк Л.А.: Комісія підтримала даний проект рішення? 

 

Депутат Кирстя О.Л.: Комісія підтримала . 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                               

                                                                                                                                          ЗА-19 

                                                                                                                                   ПРОТИ-0 

                                                                                                                       УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Блок земельних питань вичерпано.  

 

Про депутатський запит депутатів  міської ради від 13 вересня  2017 року 

Доповідає секретар міської ради Постолюк Леся Анатоліївна  

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                               

                                                                                                                                           ЗА-19 

                                                                                                                                     ПРОТИ-0 

                                                                                                                           УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 



 

Постолюк Л.А.: Шановні  депутати ! Порядок денний двадцять шостої  сесії вичерпано. У 

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

Запрошую усіх присутніх на свято – День людей похилого віку, яке буде відзначатися 28 

вересня, в міському парку на комунікаційному майданчику. Початок святкування – 13.00. 

А також принагідно вітаю усіх працівників освіти з наступаючим професійним святом, яке 

буде відзначатися у Маловисківській громаді 29 вересня в актовому залі Маловисківської 

ЗШ №3, початок святкування  – 13.00. 

Отже, двадцять шосту сесію міської ради сьомого скликання оголошую 

ЗАКРИТОЮ.  

(Звучить Державний Гімн України) 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                             Л.А.ПОСТОЛЮК  


