
   
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  

СОРОК  ЧЕТВЕРТОЇ   ЧЕРГОВОЇ СЕСІЇ   

МАЛОВИСКІВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ  

сьомого скликання 

від 30 серпня  2018 року    

 

Початок засідання:10.00.    

 

Засідання сорок четвертої чергової сесії міської ради відкриває та проводить 

Маловисківський міський голова Юрій Леонідович Гульдас. 

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 сорок четвертої чергової сесії міської ради з обраних 26 депутатів  

з’явилося 17 депутатів. Відсутні 9 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  сорок третьої  

чергової сесії. Прошу проголосувати (поіменне голосування)  

ЗА - 18 

                                                                                                      ПРОТИ - 0 

                                                                                                                      УТРИМАЛИСЬ - 0  

 

Сорок четверту сесію Маловисківської міської ради сьомого скликання оголошую 

ВІДКРИТОЮ.  

(Звучить гімн України) 

 

На пленарне засідання сорок четвертої  сесії міської ради запрошені: 

заступники міського голови  

керівники структурних підрозділів міської ради 

сільські старости 

керівники комунальних підприємств, підпорядкованих міській раді; 

старійшини.  

Отже, на порядок денний сорок четвертої сесії Маловисківської міської ради 

сьомого скликання виносяться  такі питання: 

1. Про внесення змін до рішення від 21 грудня  2017 року № 802 «Про міський 

бюджет  на 2018 рік»; 

2. Про призначення директора Паліївського навчально – виховного комплексу  « 

Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів- дошкільний навчальний заклад» ; 

3. Про призначення директора  Олександрівського навчально – виховного комплексу  

« Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів- дошкільний навчальний заклад»;  

4. Про призначення  директора Маловисківського дошкільного навчального закладу 

№ 5 «Чебурашка»;  

5. Про продовження терміну дії договорів оренди приміщень ФАПів; 



6. Про затвердження детального плану  території кварталу в м. Мала Виска, вул. 

Центральна, вул. Спортивна, залізнична колія Одеської залізниці та пров. без назви 

(розташований по вул. Центральна між будинками №103 та №105) 

Маловисківського району, Кіровоградської області; 

7. Про затвердження детального плану  території кварталу вул.. Шевченка, вул. 

Європейська, пров. Професійний в м. Мала Виска, Маловисківського району, 

Кіровоградської області; 

8. Про затвердження  складу постійно діючої робочої групи з контролю та 

проведення обстеження діяльності суб’єктів господарювання на території 

Маловисківської міської ОТГ та Положення про постійно діючу робочу групу з 

контролю та проведення обстеження діяльності суб’єктів господарювання на 

території Маловисківської ОТГ; 

9. Земельні питання.  

У кого є пропозиції до порядку денного . 

 

Постолюк Л.А.: Відповідно до клопотання директора ДШМ прошу внести на розгляд 

сесії питання про затвердження розміру батьківської плати за навчання дітей в 

Маловисківській ДШМ з 01.09.2018 по 01.06.2019 року. 

 

Гульдас Ю.Л.:  Приймається. Прошу проголосувати за такий порядок денний засідання 

44-ї  сесії міської  ради (поіменне голосування).  

ЗА - 18 

                                                                                                      ПРОТИ - 0 

                                                                                                                      УТРИМАЛИСЬ - 0  

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

необхідно затвердити РЕГЛАМЕНТ І ПОРЯДОК РОБОТИ 44-ї  сесії. На ваш розгляд 

пропонується наступний регламент і порядок роботи сесії 

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

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

кінці роботи сесії.  

Роботу 44-ї сесії Маловисківської міської ради закінчити сьогодні, без перерви.  

Інші пропозиції є? Немає. 

Прошу проголосувати за запропонований регламент і порядок роботи сесії.  

(поіменне голосування)  

ЗА - 18 

                                                                                                      ПРОТИ - 0 

                                                                                                                      УТРИМАЛИСЬ - 0  

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

порядку денного: 

Про внесення змін до рішення від 21 грудня 2017 року № 802 «Про міський бюджет  

на 2018 рік». Доповідає завідувач сектором фінансів відділу економіки та бухгалтерського 

обліку виконкому міської ради Похила Лариса Василівна    

(Доповідає Похила Л.В.) 

 Прилуцький М.М.: Як голова профільної комісії, повідомляю присутніх, що комісія 

не погодила проект  рішення, підготовлений працівниками міської ради. Важаю, що 

кошти міського бюджету мають використовуватись заощадливо. 

 Гульдас Ю.Л.: Пропоную розглянути проект рішення по кожній статті видатків 

окремо та обговорити усі спірні питання проекту. 

 (обговорення проекту) 

Гульдас Ю.Л.:  Шановні депутати, згоден з Вашими пропозиціями, тап вважаю, що 

ми можемо поставити дане питання на голосування.  Прошу  проголосувати :   

                                                                     



ЗА - 17 

                                                                                                      ПРОТИ - 1 

                                                                                                                      УТРИМАЛИСЬ - 0  

Гульдас Ю.Л.:  Рішення приймається. Переходимо до наступного питання порядку 

денного.   

Про призначення директором Паліївського навчально – виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів- дошкільний навчальний заклад». Доповідає 

методист  відділу освіти, молоді та спорту міської ради Мельчуцький В’ячеслав 

Григорович.  

(доповідає Мельчуцький В.Г.) 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

ЗА - 18 

                                                                                                      ПРОТИ - 0 

                                                                                                                      УТРИМАЛИСЬ - 0  

Рішення приймається 

 

Гульдас Ю.Л.:  Про призначення директором Олександрівського навчально – 

виховного комплексу  «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів- дошкільний навчальний 

заклад». Доповідає методист  відділу освіти, молоді та спорту міської ради Мельчуцький 

В’ячеслав Григорович.  

(доповідає Мельчуцький В.Г.) 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

ЗА - 18 

                                                                                                      ПРОТИ - 0 

                                                                                                                      УТРИМАЛИСЬ - 0  

Рішення приймається 

 

Гульдас Ю.Л.: Про призначення  директора Маловисківського дошкільного 

навчального закладу № 5 «Чебурашка». Дане питання знімається з розгляду порядку 

денного. Я приймаю дане рішення, як головуючий на пленарному засіданні. 

 

Гульдас Ю.Л.:  Про продовження терміну дії договорів оренди приміщень ФАПів 

Доповідає спеціаліст – юрист міської ради Захватихата Тетяна Валеріївна 

(Доповідає Захватихата Т.В.) 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

ЗА - 18 

                                                                                                      ПРОТИ - 0 

                                                                                                                      УТРИМАЛИСЬ - 0  

Рішення приймається 

 

Гульдас Ю.Л.:  Про затвердження  складу постійно діючої робочої групи з 

контролю та проведення обстеження діяльності суб’єктів господарювання на території 

Маловисківської міської ОТГ та Положення про постійно діючу робочу групу з контролю 

та проведення обстеження діяльності суб’єктів господарювання на території 

Маловисківської ОТГ. Дане питання  також знімається з розгляду порядку денного, так як 

потребує доопрацювання. Переносимо розгляд на наступне пленарне засідання. 

 

Гульдас Ю.Л.:  Про затвердження детального плану  території кварталу в м. Мала 

Виска, вул. Центральна, вул. Спортивна, залізнична колія Одеської залізниці та пров. без 



назви (розташований по вул. Центральна між будинками №103 та №105) 

Маловисківського району, Кіровоградської області. Доповідає завідувач сектору  відділу  

ЖКГ виконкому міської ради  Пісний Сергій Анатолійович      

(Доповідає Пісний С.А.) 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

ЗА - 18 

                                                                                                      ПРОТИ - 0 

                                                                                                                      УТРИМАЛИСЬ - 0  

Рішення приймається 

 

Гульдас Ю.Л.:  Про затвердження детального плану  території кварталу вул.. 

Шевченка, вул. Європейська, пров. Професійний в м. Мала Виска, Маловисківського 

району, Кіровоградської області. Доповідає завідувач сектору  відділу  ЖКГ виконкому 

міської ради  Пісний Сергій Анатолійович      

(доповідає Пісний С.А.) 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

ЗА - 18 

                                                                                                      ПРОТИ - 0 

                                                                                                                      УТРИМАЛИСЬ - 0  

Рішення приймається 

 

Гульдас Ю.Л.:  Про затвердження розміру батьківської плати за навчання в 

Маловисківській ДШМ. Доповідає директор Маловисківської ДШМ Король Леся 

Трохимівна. 

(Доповідає Король Л.Т.) 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

ЗА - 18 

                                                                                                      ПРОТИ - 0 

                                                                                                                      УТРИМАЛИСЬ - 0  

Рішення приймається 

 

Гульдас Ю.Л.: Земельні питання. Доповідає начальник відділу земельних відносин 

Цибульський Ігор Анатолійович. Перед розглядом повідомляю, що надійшла заява від 

депутата Гульдаса Сергія Юрійовича про конфлікт інтересів та особисто мною направлена 

до сесії міської ради заява про конфлікт інтересів.  

Отже, розпочинаємо розгляд земельних питань. На даний час маю терміново 

відлучитися, тому передаю головування на пленарному засіданні Постолюк Л.А., 

секретарю ради. 

 

(Гульдас Ю.Л. та Жигалов Т.М. залишають пленарне засідання). 

 

 

Постолюк Л.А.: Про  вилучення   земельних ділянок. 

(доповідає Цибульский І.А.)  

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

ЗА - 16 

                                                                                                      ПРОТИ - 0 

                                                                                                                      УТРИМАЛИСЬ - 0  



Рішення приймається 

 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в користування на умовах оренди гр. Недокус В.В. за адресою: вул. 

Шевченка, 62-Д м. Мала Виска, Кіровоградської області  

(доповідає Цибульский І.А.)  

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

:      

ЗА - 16 

                                                                                                      ПРОТИ - 0 

                                                                                                                      УТРИМАЛИСЬ - 0  

Рішення приймається 

 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в користування на умовах оренди гр. Груші С.Ю. за адресою: вул. 

Шевченка, 62-Е, 62-Ж, 62-Є м. Мала Виска, Кіровоградської області  

(доповідає Цибульский І.А.)  

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

ЗА - 15 

                                                                                                      ПРОТИ - 0 

                                                                                                                      УТРИМАЛИСЬ - 0  

     Не голосував – 1 (Гульдас С.Ю.) 

Рішення приймається 

 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянам міської ради 

(доповідає Цибульский І.А.)  

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

ЗА - 16 

                                                                                                      ПРОТИ - 0 

                                                                                                                      УТРИМАЛИСЬ - 0  

Рішення приймається 

 

Про розгляд заяви Безуглого А.Д. 

(доповідає Цибульский І.А.)  

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

ЗА - 16 

                                                                                                      ПРОТИ - 0 

                                                                                                                      УТРИМАЛИСЬ - 0  

Рішення приймається 

 

(До сесійної зали повертається міський голова Ю.Гульдас та продовжує головування).  

 



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 

(доповідає Цибульский І.А.)  

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

ЗА - 17 

                                                                                                      ПРОТИ - 0 

                                                                                                                      УТРИМАЛИСЬ - 0  

 

Рішення приймається 

 

Про надання згоди гр.Коновалову Олександру Олександровичу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для будівництва та 

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

(доповідає Цибульский І.А.)  

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

ЗА - 17 

                                                                                                      ПРОТИ - 0 

                                                                                                                      УТРИМАЛИСЬ - 0  

Рішення приймається 

 

Про надання згоди гр. Коновалову Олегу Олександровичу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для будівництва та розміщення 

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

(доповідає Цибульский І.А.)  

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

ЗА - 17 

                                                                                                      ПРОТИ - 0 

                                                                                                                      УТРИМАЛИСЬ - 0  

Рішення приймається 

 

Про надання згоди гр. Підгорному О.М. 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   

(доповідає Цибульский І.А.)  

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

ЗА - 17 

                                                                                                      ПРОТИ - 0 

                                                                                                                      УТРИМАЛИСЬ - 0  

Рішення приймається 

 

Про надання у власність земельної ділянки гр. Шевцовій Тетяні Василівні за 

адресою: вул. Привокзальна, 32, м. Мала Виска Маловисківського району Кіровоградської 

області. (доповідає Цибульский І.А.)  



Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

ЗА - 17 

                                                                                                      ПРОТИ - 0 

                                                                                                                      УТРИМАЛИСЬ - 0  

Рішення приймається 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Коваленку Ю.Г. за 

адресою: вул. О. Ковтуна, 35 м. Мала Виска, Кіровоградської області 

(доповідає Цибульский І.А.)  

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

ЗА - 17 

                                                                                                      ПРОТИ - 0 

                                                                                                                      УТРИМАЛИСЬ - 0  

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Медведенку П.М. за адресою: вул. Берегова, 1 с. Первомайське 

Маловисківського району  

(доповідає Цибульский І.А.)  

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

ЗА - 17 

                                                                                                      ПРОТИ - 0 

                                                                                                                      УТРИМАЛИСЬ - 0  

Рішення приймається 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Солонько В.М. за 

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

(доповідає Цибульский І.А.)  

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

ЗА - 17 

                                                                                                      ПРОТИ - 0 

                                                                                                                      УТРИМАЛИСЬ - 0  

Рішення приймається 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Щербаку В.В. за 

адресою: вул. Вишнева, 50 м. Мала Виска, Кіровоградської області 

(доповідає Цибульский І.А.)  

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

ЗА - 17 



                                                                                                      ПРОТИ - 0 

                                                                                                                      УТРИМАЛИСЬ - 0  

Рішення приймається 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Щербак Н.В. за адресою: 

вул. Вишнева, 31 м. Мала Виска, Кіровоградської області 

(доповідає Цибульский І.А.)  

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

ЗА - 17 

                                                                                                      ПРОТИ - 0 

                                                                                                                      УТРИМАЛИСЬ - 0  

Рішення приймається 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Лепецькій В.В. за 

адресою: вул. Професійна, 35 м. Мала Виска Маловисківського району 

(доповідає Цибульский І.А.)  

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

ЗА - 17 

                                                                                                      ПРОТИ - 0 

                                                                                                                      УТРИМАЛИСЬ - 0  

Рішення приймається 

 

Про припинення права постійного користування на земельну ділянку юридичній 

особі Маловисківському районному центру зайнятості в м. Мала Виска по вул. Шкільна 

(доповідає Цибульский І.А.)  

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

ЗА - 17 

                                                                                                      ПРОТИ - 0 

                                                                                                                      УТРИМАЛИСЬ - 0  

Рішення приймається 

 

Про надання в постійне користування  земельної ділянки юридичній особі 

Кіровоградський обласний центр зайнятості в м. Мала Виска по вул. Шкільна 

(доповідає Цибульский І.А.)  

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

ЗА - 17 

                                                                                                      ПРОТИ - 0 

                                                                                                                      УТРИМАЛИСЬ - 0  

Рішення приймається 

 



Про припинення права постійного користування на земельну ділянку юридичній 

особі Маловисківському районному центру зайнятості в м. Мала Виска по вул. 

Центральна,68 

(доповідає Цибульский І.А.)  

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

ЗА - 17 

                                                                                                      ПРОТИ - 0 

                                                                                                                      УТРИМАЛИСЬ - 0  

Рішення приймається 

 

Про надання в постійне користування  земельної ділянки юридичній особі 

Кіровоградський обласний центр зайнятості в м. Мала Виска по вул. Центральна,68 

(доповідає Цибульский І.А.)  

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

ЗА - 17 

                                                                                                      ПРОТИ - 0 

                                                                                                                      УТРИМАЛИСЬ - 0  

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне 

користування Обласному комунальному навчально-курсовому комбінату «Аграрник»  за 

адресою: вул. Центральна, 132-В м. Мала Виска Маловисківського району 

(доповідає Цибульский І.А.)  

  

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

ЗА - 17 

                                                                                                      ПРОТИ - 0 

                                                                                                                      УТРИМАЛИСЬ - 0  

Рішення приймається 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Гончаренку В.С. за 

адресою: вул. Привокзальна, 15 м. Мала Виска, Кіровоградської області 

(доповідає Цибульский І.А.)  

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

 

ЗА - 17 

                                                                                                      ПРОТИ - 0 

                                                                                                                      УТРИМАЛИСЬ - 0  

Рішення приймається 

 

Гульдас Ю.Л.: Передаю головування секретарю ради Постолюк Л.А, так як з 

наступного питання маю конфлікт інтересів.  

  



Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Груші О.М. за адресою: 

пров. Квітковий, 46 м. Мала Виска Маловисківського району 

(доповідає Цибульский І.А.)  

 

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

Прошу   проголосувати :      

ЗА - 15 

                                                                                                      ПРОТИ - 0 

                                                                                                                      УТРИМАЛИСЬ - 0  

Не голосували 2: 

Гульдас Ю.Л. 

Гульдас С.Ю. 

Рішення приймається 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Волошин Р.В. за 

адресою: вул. Яблунева, 18 м. Мала Виска, Кіровоградської області 

(доповідає Цибульский І.А.)  

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

ЗА - 17 

                                                                                                      ПРОТИ - 0 

                                                                                                                      УТРИМАЛИСЬ - 0  

Рішення приймається 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Почтарю І.М., Міцулу 

В.Б., Джмелюку М.А., Кушнієнку Л.О. за адресою: вул. Центральна, 134 м. Мала Виска, 

Кіровоградської області 

(доповідає Цибульский І.А.)  

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

ЗА - 17 

                                                                                                      ПРОТИ - 0 

                                                                                                                      УТРИМАЛИСЬ - 0  

Рішення приймається 

 

Про надання згоди на розроблення проекту землеустрою  щодо  відведення 

земельної ділянки в користування на умовах оренди  громадянам міської ради 

(доповідає Цибульский І.А.)  

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

 

ЗА - 17 

                                                                                                      ПРОТИ - 0 

                                                                                                                      УТРИМАЛИСЬ - 0  

Рішення приймається 



Про припинення права користування на умовах оренди земельної ділянки гр. 

Сидоренку А.В. в м. Мала Виска по вул. Велігіна, (біля міського ринку). 

(доповідає Цибульский І.А.)  

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

ЗА - 17 

                                                                                                      ПРОТИ - 0 

                                                                                                                      УТРИМАЛИСЬ - 0  

Рішення приймається 

 

Про надання дозволу на розміщення тимчасової споруди для провадження 

підприємницької діяльності Похилі І.А. в м. Мала Виска по вул. Велігіна, (біля міського 

ринку) 

(доповідає Цибульский І.А.)  

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

ЗА - 17 

                                                                                                      ПРОТИ - 0 

                                                                                                                      УТРИМАЛИСЬ - 0  

Рішення приймається. 

 

Гульдас Ю.Л.: Шановні  депутати! Порядок денний сорок четвертої сесії 

вичерпано. Хто має оголошення, пропозиції чи має бажання виступити? 

Постолюк Л.А.: Шановні депутати, в рамках Програми ДОБРЕ  відбудеться 

навчання депутатів у м.Миколаєві з 13 по 15 вересня. Має взяти участь не менш як 

половина депутатського складу. За вказаних обставин звертаюся до Вас з проханням взяти 

участь у навчанні. 

Бровченко П.Я., член Ради старійшин: Шановні присутні, у нас є  питання до 

дільничного по м.Мала Виска. Тому прошу на наступну сесію міської ради включити 

питання порядку денного про звіт дільничного м.Мала Виска. 

Гульдас Ю.Л.: Ми вже у минулому році заслуховували питання про роботу 

дільничного інспектора м.Мала Виска.  Тепер запросимо на ступну сесію. До уваги 

депутатів, засідання чергової сесії у вересня  ц.р. планується на 27.09.2018 року, четвер.  

Питання розглянуті. Дякую усім за роботу. Отже, 44 – у  сесію міської ради сьомого 

скликання оголошую ЗАКРИТОЮ.  

(Звучить Державний Гімн України) 

 

Міський голова                                                                                                    Ю.Л.Гульдас 


