
   
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  СЬОМОЇ   ЧЕРГОВОЇ СЕСІЇ   

МАЛОВИСКІВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ  

сьомого скликання 

від 29 листопада  2018 року    

Початок засідання:10.00.    

Засідання сорок сьомої чергової сесії міської ради відкриває та проводить секретар 

міської ради Леся Анатоліївна Постолюк. 

Протокол засідання сесії веде начальник загального відділу виконавчого комітету  

Маловисківської міської ради Берегуленко Тамара Михайлівна. 

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

пленарне засідання сорок сьомої чергової сесії міської ради з обраних 26 депутатів  

з’явилося 17депутатів. 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 сьомої  сесії.  

Прошу проголосувати (поіменне голосування) : 

                                                                                                                    ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Сорок сьому сесію Маловисківської міської ради сьомого скликання оголошую 

ВІДКРИТОЮ. (Звучить гімн України) 

На пленарне засідання сорок сьомої 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 сьомої  сесії Маловисківської міської ради сьомого 

скликання виносяться  такі питання: 

1. Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2017 року № 803 

«Про затвердження Переліку проектів місцевого розвитку на формування 

інфраструктури Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади   на 

2018-2019 роки»; 

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

міський бюджет  на 2018 рік»; 

3. Про затвердження  Бюджетного регламенту Маловисківської міської 

ради; 

4. Про затвердження Програми розвитку первинної медико-санітарної 

допомоги  в Маловисківській міській ОТГ на 2018-2019 роки; 

5. Про затвердження Програми реалізації культурно-масових заходів на 

2019 рік; 

6. Про затвердження Програми надання одноразової допомоги  дітям-

сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування після досягнення 18-



річного віку на території об’єднаної  територіальної громади Маловисківської 

міської ради на 2019 рік; 

7. Про внесення змін до  Програми розвитку фізичної культури і спорту 

Маловисківської  міської ради на 2018- 2020 роки; 

8. Про моніторинг тарифів на теплову енергію,виробництво теплової 

енергії, що виробляється на установках з використанням альтернативних  джерел  

енергії ТОВ «РАО-ТЕС»; 

9. Про затвердження Порядку списання основних засобів комунальної 

власності  Маловисківської міської ради; 

10. Про передачу майна комунальної власності Маловисківської міської 

ради; 

11. Земельні питання.   

По закінченню розгляду порядку денного розглянемо звернення громадян та листи 

депутатів. У кого є ще пропозиції до порядку денного? Немає. На пленарне засідання 

прибув депутат міської ради Ніколенко Олександр Васильович, отже, на даний час в 

роботі сесії приймають участь 18 депутатів.  

Прошу проголосувати за такий Порядок денний засідання 47-ї  сесії міської  ради 

(поіменне голосування).  

ЗА-18 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ приймається. Шановні колеги! Нам необхідно затвердити 

РЕГЛАМЕНТ І ПОРЯДОК РОБОТИ 47-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 47-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 

Приймається.  Шановні колеги! Переходимо до розгляду питань порядку денного: 

Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2017 року № 803 «Про 

затвердження Переліку проектів місцевого розвитку на формування інфраструктури 

Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади   на 2018-2019 роки»; 

Доповідає завідувач сектором економічного розвитку та інвестиційної діяльності 

Федоренко Галина Вікторівна; 

(Федоренко Г.В. доповідає) 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-1 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

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    

(Похила Л.В. доповідає) 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. Прошу   проголосувати :                                                                       



ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-1 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-2 

Рішення приймається 

Про затвердження  Бюджетного  регламенту  Маловисківської міської ради; 

Доповідає завідувач сектором фінансів відділу економіки та бухгалтерського 

обліку виконкому міської ради Похила Лариса Василівна.    

(Похила Л.В. доповідає) 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-18 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

Про затвердження Програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги  в 

Маловисківській міській ОТГ на 2018-2019 роки; 

Доповідає заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Жовтило Алла Василівна, співдоповідач – директор комунального підприємства Центр 

надання медико – санітарної допомоги Левченко Ольга Миколаївна. 

(доповідає Жовтило А.В., співдоповідає Левченко О.М.) 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-18 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

Про затвердження Програми реалізації культурно-масових заходів на 2019 рік; 

Доповідає заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Жовтило Алла Василівна 

(доповідає Жовтило А.В.) 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-18 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

Про моніторинг  тарифів на теплову енергію, виробництво теплової енергії, що 

виробляється на установках з використанням альтернативних  джерел  енергії ТОВ «РАО-

ТЕС»; 

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-18 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

Про затвердження Програми надання одноразової допомоги  дітям-сиротам і дітям, 

позбавленим батьківського піклування  після досягнення 18-річного віку на території 

об’єднаної  територіальної громади Маловисківської міської ради на 2019 рік 



Доповідає начальник відділу освіти, молоді та спорту виконкому міської ради 

Шпак А.В. 

(доповідає Шпак А.В. 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

                                                                                                                       ЗА-18 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

Про внесення змін до  Програми розвитку фізичної культури і спорту 

Маловисківської  міської ради на 2018- 2020 роки 

Доповідає начальник відділу освіти, молоді та спорту виконкому міської ради 

Шпак А.В. 

(доповідає Шпак А.В. 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

                                                                                                                       ЗА-18 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. Повідомляю, що наразі в сесійному засіданні приймає участь 

17 депутатів. Депутат Васильченко В.М. залишив засідання сесії.  

Про затвердження Порядку списання основних засобів комунальної власності  

Маловисківської міської ради; 

Доповідає секретар міської ради Постолюк Леся Анатоліївна    

(доповідає Постолюк Л.А.) 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

Про передачу майна комунальної власності Маловисківської міської ради; 

Доповідає секретар міської ради Постолюк Леся Анатоліївна    

(доповідає Постолюк Л.А.) 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

Земельні питання. 

Доповідає спеціаліст – юрист міської ради Захватихата Тетяна Валеріївна  та 

начальник відділу земельних відносин Цибульський Ігор Анатолійович.  

Отже, розпочинаємо розгляд земельних питань: 

Про припинення права постійного користування на земельну ділянку юридичній 

особі Маловисківському цукровому заводу в м. Мала Виска 

Доповідає спеціаліст – юрист міської ради Захватихата Тетяна Валеріївна   

(доповідає Захватихата Т.В.) 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 



                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

Про проведення обліку кількості та якості сформованих земельних ділянок,   

переданих у комунальну власність Маловисківської ОТГ, які розташовані  за межами 

населених пунктів 

Доповідає спеціаліст – юрист міської ради Захватихата Тетяна Валеріївна   

(доповідає Захватихата Т.В.) 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

ЗА-14 

                                                                                             ПРОТИ-1 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-2 

Рішення приймається. Повідомляю, що наразі в сесійному засіданні приймає участь 

16 депутатів. Депутат Таран Л.В. залишила засідання сесії.  

Про  вилучення   земельних ділянок 

Доповідає земельні питання  начальник відділу земельних відносин Цибульський 

Ігор Анатолійович.  

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 у власність громадянам міської ради 

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 для ведення особистого селянського господарства у власність 

громадянам міської ради 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

ЗА-1 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-15 

Рішення не приймається 

Про відтермінування розгляду заяв з надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства у власність громадянам міської ради. 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-1 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Авдєєву І.М. та Авдєєвій 

В.З. за адресою: вул. Привокзальна, 128 м. Мала Виска, Кіровоградської області 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 



Прошу   проголосувати :      

ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. Повідомляю, що наразі в сесійному засіданні приймає участь 

15 депутатів. Депутат Жигалов Т.М.  залишив засідання сесії.  

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Груші О.М. та Зизі А.Й. 

за адресою: вул. Привокзальна, 1/9 м. Мала Виска, Кіровоградської області 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Рибальченку С.М. за адресою: ІІ пров. Професійний, 3 м. Мала Виска  

Маловисківського району Кіровоградської області 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Дробахі Н.В. за адресою: вул. Чехова, 18 м. Мала Виска  Маловисківського 

району Кіровоградської області  

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

ЗА- 

                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                  УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Семеновичу за адресою: пров. Зарічний, 21 м. Мала Виска, Кіровоградської області 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Володимировичу за адресою: вул. Космонавтів, 5 м. Мала Виска, Кіровоградської області 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 



Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Нижник Вірі Григорівні 

за адресою: пров. Зарічний, 39 м. Мала Виска, Кіровоградської області 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Токар Катерині Петрівні 

за адресою: вул. Гагаріна, 17 м. Мала Виска, Кіровоградської області 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

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

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

ЗА-15 

                                                                                             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 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

Про надання у власність земельних ділянок гр. Кошелевій Анні Вікторівні за 

адресою: вул. Горіхова, 11, м. Мала Виска Маловисківського району Кіровоградської 

області 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

Про надання дозволу гр. Невмержицькому Івану Івановичу 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, прибудинкова 

територія багатоквартирного житлового будинку № 7а 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 



                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

Про надання дозволу гр. Рижиковій Ю.О. на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в оренду для будівництва та розміщення гаража для 

легкового автомобіля в м. Мала Виска по вул. Центральна, прибудинкова територія 

багатоквартирного житлового будинку № 64 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

Про надання дозволу гр. Лойтрі Тетяні Миколаївні на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для будівництва та розміщення 

гаража для легкового автомобіля в м. Мала Виска по вул. Велігіна, прибудинкова 

територія багатоквартирного житлового будинку № 2а 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Олексійовичу за адресою: вул. Паліївська, 6 м. Мала Виска, Кіровоградської області 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Володимирівні за адресою: вул. Паліївська, 8 м. Мала Виска, Кіровоградської області 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Миколайовичу за адресою: вул. Перебийноса, 27 м. Мала Виска, Кіровоградської області 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Москальовій М.О. за 

адресою: вул. Петрича, 20  с.Паліївка Маловисківського району 



Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Миколайовичу за адресою: пров. Зарічний, 17 м. Мала Виска, Кіровоградської області 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

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

громадянам міської ради 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

ЗА- 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                          УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

Про надання згоди на передачу в суборенду земельної ділянки що знаходиться в 

оренді гр. Захарової Т.О. в м. Мала Виска по вул. Шевченка, прибудинкова територія 

багатоквартирного житлового будинку № 7-а 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

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

Європейська,5 м. Мала Виска 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Анатоліївні за адресою: вул. Зарічна, 1/5 м. Мала Виска, Кіровоградської області 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 



Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки в постійне користування для будівництва та обслуговування закладів 

комунального підприємства «Мала Виска-МКП» за адресою: вул. Київська,1-а, м. Мала 

Виска Кіровоградської області  

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

Про відмову у наданні дозволу на розробку   проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства  

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

ЗА-14 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-1 

Рішення приймається 

Про інвентаризацію земель під розміщення об’єктів комунальної власності відділу 

культури та туризму  Маловисківської міської ради  

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

Про внесення змін до  рішення від 27 червня 2018 року № 1092 «Про встановлення 

ставок та пільг зі сплати земельного податку на території Маловисківської міської ради 

(Маловисківської об’єднаної територіальної громади) на 2019 рік» 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :     ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. Шановні  депутати! Порядок денний сорок сьомої  сесії 

вичерпано.  Питання розглянуті.  Переходимо до «різного».  

Лист депутата Олександра Плахути (зачитує Постолюк Л.А.). 

Звернення  мешканців вул.Гагаріна, м.Мала Виска (зачитує Постолюк Л.А.). 

Пропоную заслухати директора КП «Мала Виска Водоканал» Володимира Анатолійовича 

Аврунова з даного питання. 

Аврунов В.А.: Дійсно, на даний час проводяться роботи. До п’ятниці, 30.11.2018 

року вони будуть завершені.  

Постолюк Л.А.: Усі звернення розглянуті. Дякую усім за роботу.До уваги 

депутатів. Чергова 48 сесія запланована на 18.12.2018.З понеділка, 3.12. буде 

оприлюднено графік роботи постійних комісій. Навчання депутатів в рамках програми 

ДОБРЕ, ІІІ сесія, буде проходити з 20 по 22 грудня. Список відкритий. Нагадую, що за 

умовами участі міської ради у програмі добре навчання має пройти не менше половини 

депутатського корпусу. Тож, прошу визначитися та повідомити секретаря ради про 

участь. Отже, 47–у сесію міської ради сьомого скликання оголошую ЗАКРИТОЮ.  

(Звучить Державний Гімн України) 

 

Секретар ради                                                                          Л.А.ПОСТОЛЮК 


