
 
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  

ВІСІМНАДЦЯТОЇ СЕСІЇ  МАЛОВИСКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  

сьомого скликання 

від  26 січня  2017 року    

Початок засідання: 10.00.    

 

Засідання вісімнадцятої сесії міської ради відкриває та проводить секретар 

Маловисківської міської ради  Постолюк Леся Анатоліївна. 

Протокол засідання сесії веде спеціаліст – діловод загального відділу виконкому 

Маловисківської міської ради Котятко Тетяна Миколаївна. 

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

пленарне засідання сімнадцятої чергової сесії міської ради з обраних 26 депутатів  

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

сесії ? (вносяться пропо зиції розпочати пленанарне засідання ) 

Надійшла пропозиція розпочати роботу пленарного засідання  сімнадцятої  сесії.  

Прошу проголосувати : 

                                                                                                                    ЗА-21 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Вісімнадцяту сесію Маловисківської міської ради сьомого скликання оголошую 

ВІДКРИТОЮ .  

(Звучить гімн України) 

 

На пленарне засідання вісімнадцятої  сесії міської ради запрошені: 

заступники міського голови  

керівники структурних підрозділів міської ради 

сільські старости 

керівники комунальних підприємств, підпорядкованих міській раді 

члени Ради старійшин. 

 

Отже, на порядок денний вісімнадцятої сесії Маловисківської міської ради сьомого 

скликання виносяться  питання: 

1. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2015 року №25 «Про міський 

бюджет» 

2. Про внесення змін до Статуту Дитячо-юнацького центру «Вись» Маловисківської 

міської ради Кіровоградської області 

3. Про стан позашкільної освіти на території Маловисківської міської ради 

4. Про внесення змін до рішення міської ради  «Про програму забезпечення 

культурно-масових заходів Маловисківської міської ради та її виконавчих органів 

на 2016-2020 роки» від 16 лютого 2016 року №69 

5. Про розмежування та взяття  на облік об’єктів  культурної   спадщини   

6. Про впорядкування орендних  відносин 



7. Про внесення доповнень до плану діяльності з підготовки регуляторних актів у 

сфері господарської діяльності Маловисківської міської ради Маловисківської 

міської об’єднаної територіальної громади на 2017 рік 

8. Про затвердження програми поводження з ТПВ в м. Мала Виска на 2017-2020 роки 

9. Про створення Комітету забезпечення доступності інвалідів та інших 

маломобільних груп населення до об΄єктів соцільної та інженерно-транспортної 

інфраструктури Маловисківської  міської ради 

10. Про коригування базових тарифів на послуги централізованого водопостачання та 

водовідведення, послуг з вивезення твердих побутових відходів для споживачів на 

території об’єднаної територіальної громади 

11. Про внесення змін до Регламенту  Маловисківської      міської ради  

Маловисківсьої міської об’єднаної територіальної громади сьомого скликання 

12. Про участь у конкурсному відборі проектної заявки «Покращення благоустрою 

шляхом придбання спецтехніки (грейдера) для комунального підприємства «Мала 

Виска МКП», створення комфортних та безпечних умов проживання на території 

Маловисківської ОТГ» 

13. Про План роботи міської ради на 2017 рік 

14. Земельні питання  

15. Про надання матеріальної допомоги громадянам міської ради.  

 

Додатково прошу включити до порядку денного питання:  

Про створення комісії з обстеження матеріально – побутових умов 

домогосподарства на території Маловисківської міської ради   

Про надання дозволу на проведення конкурсу на право оренди нерухомого майна 

комунальної власності Маловисківської міської ради 

Питання обговорені та погоджені постійною профільною комісією, голова - 

депутат Бровченко О.Д.. 

Прошу проголосувати за внесення вищезазначених питань до порядку  денного 

засідання 18-ї сесії міської  ради, прошу проголосувати.  

                                                                                                                                                                                                                                        

ЗА-21 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Приймається. Інших пропозицій щодо порядку денного немає?  Прошу 

проголосувати за такий порядок денний засідання 18-ї сесії міської  ради (поіменне 

голосування).  

                                                                                                                    ЗА-21 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ приймається. Шановні колеги! Нам необхідно затвердити 

РЕГЛАМЕНТ І ПОРЯДОК РОБОТИ вісімнадцятої  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 вісімнадцятої сесії Маловисківської міської ради закінчити сьогодні, 

без перерви.  Інші пропозиції є? Немає. Прошу проголосувати за запропонований 

регламент і порядок роботи сесії. 

                                                                                                                    ЗА-21 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

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



Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2016 року №25 «Про міський 

бюджет» 

Доповідає спеціаліст сектору фінансів відділу економіки та бухгалтерського обліку 

міської ради Стець Ірина Олексіївна 
 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                                                                                                                     

ЗА-21 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про внесення змін до Статуту Дитячо-юнацького центру «Вись» Маловисківської 

міської ради Кіровоградської області 

Доповідає заступник міського голови з питань виконавчих органів ради Жовтило 

Алла Василівна  
 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                                                                                                                     

ЗА-21 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про стан позашкільної освіти на території Маловисківської міської ради 

Доповідає заступник міського голови з питань виконавчих органів ради Жовтило Алла 

Василівна  
 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ЗА-21 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про внесення змін до рішення міської ради  «Про програму забезпечення 

культурно-масових заходів Маловисківської міської ради та її виконавчих органів на 

2016-2020 роки» від 16 лютого 2016 року № 69 

Доповідає заступник міського голови з питань виконавчих органів ради Жовтило 

Алла Василівна  
 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ЗА-21 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 



Про розмежування та взяття  на облік об’єктів  культурної   спадщини.   

Доповідає заступник міського голови з питань виконавчих органів ради Жовтило 

Алла Василівна  
 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу проголосувати :                                                                       

                                                                                                  

                                                                                                                    ЗА-21 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається.  

 

Про впорядкування орендних  відносин 

Доповідаю з даного питання порядку денного особисто. 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                                                                                                                     

ЗА-21 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про внесення доповнень до плану діяльності з підготовки регуляторних актів у 

сфері господарської діяльності Маловисківської міської ради Маловисківської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2017 рік 

Доповідає спеціаліст – юрист виконкому міської ради Паріпа Олександра Іванівна  
 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                                                                                                                     

ЗА-21 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про затвердження програми поводження з ТПВ в м. Мала Виска на 2017-2020 роки 

Доповідає начальник сектору містобудування та архітектури  відділу з питань 

житлово - комунального господарства Пісний Сергій Анатолійович 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу проголосувати :                                                                       

                                                                                                                    ЗА-21 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається.  

 

Про створення Комітету забезпечення доступності інвалідів та інших 

маломобільних груп населення до об΄єктів соцільної та інженерно-транспортної 

інфраструктури Маловисківської  міської ради 



Доповідає начальник сектору містобудування та архітектури  відділу з питань 

житлово - комунального господарства Пісний Сергій Анатолійович 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу проголосувати :                                                                       

                                                                                                                    ЗА-21 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається.  

 

Про коригування базових тарифів на послуги централізованого водопостачання та 

водовідведення, послуг з вивезення твердих побутових відходів для споживачів на 

території об’єднаної територіальної громади 

Доповідає економіст комунального підприємства «Мала виска Водоканал» 

Науменко Олена Олександрівна 

 

Шановні депутати, хто бажає виступити з даного питання? Слово для виступу 

надається голові профільної комісії Бровченку Олександру Дмитровичу. 

Депутат Бровченко О.Д.: Комісія детально ознайомилася з роботою комунального 

підприємства «Мала виска Водоканал». При цьому зазначу, що було проведено 

неодноразові засідання за участю представників міської ради, депутатів та адміністрації 

КП. За результатами роботи профільна комісія прийшла до висновку, що підвищувати 

тарифи необхідно. Міською радою запропоновано два проекти рішення: корегування 

вартості водопостачання та водовідведення за рахунок мешканців та за рахунок 

компенсації з міського бюджету. Я пропоную не приймати рішення про компенсацію 

різниці у тарифах з міського бюджету, так як, вважаю, що підвищення вартості не буде 

відчуватися мало захищеними категоріями наших мешканців, які отримують державну 

субсидію. Більшу вартість справляти будуть тільки ті мешканці, які в змозі сплатити дану 

послугу.  

Депутат Артишко В.В.:Проти підвищення вартості послуги на водопостачання. 

Депутат Таран Л.В.: Прошу депутатів зважено підійти до прийняття рішення. У нас 

суттєво знизився рівень життя  мешканців, тому я особисто буду проти того, щоб різницю 

у тарифах сплачували абоненти. 

Ніколенко М.В.: Наполягаю на доповнені до рішення пункту про проведення на 

підприємстві технічного аудиту. Втрати під час технологічного процесу мають бути 

обґрунтовані. Крім цього, керівництву підприємства «Мала Виска Водоканал» варто 

серйозніше ставитися до запровадження енергозберігаючих технологій, нових розробок, 

які мають здешевити собівартість води. Тіді і вартість послуг буде адекватною для 

споживачів. 

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

коригування базових тарифів на послуги централізованого водопостачання та 

водовідведення, послуг з вивезення твердих побутових відходів для споживачів на 

території об’єднаної територіальної громади . 

 

Прошу проголосувати :                                                                       

ЗА-3 

                                                                                             ПРОТИ-8 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-10 

 

Рішення не приймається. 

 



Постолюк Л.А.: Тепер прошу проголосувати за проект Про коригування базових 

тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення, послуг з 

вивезення твердих побутових відходів для споживачів на території об’єднаної 

територіальної громади та відшкодування різниці у тарифах за рахунок міського бюджету.  

 

                                                                                                                    ЗА-14 

                                                                                             ПРОТИ-5 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-2 

 

Рішення приймається.  

Депутат Ніколенко М.В.: Попереджаю, що у разі не проведення технічного аудиту 

комунальним підприємством особисто відізву свій підпис та буду ініціювати рішення про 

скасування затверджених тарифів. 

 

Постолюк Л.А. Приймається. Продовжуємо роботу. Шановні депутати, 

розглядаємо питання порядку денного. 

 Про внесення змін до Регламенту  Маловисківської міської ради Маловисківської 

міської об’єднаної територіальної громади сьомого скликання. Доповідатиму особисто з 

даного питання. Проект рішення передбачає технічні зміни в Регламенті, а саме: 

уточнення назв структурних підрозділів та назв посад відповідальних осіб. Проект 

рішення був детально вивчений профільною комісією. Тому надаю слово голові комісії 

депутату Ніколенку Олександу Васвильовичу. 

Депутат Ніколенко О.В.: Шановні депутати. Ми опрацювали з секретарем ради 

проект, в зв’язку з чим пропоную підтримати проект даного рішення.  

 

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

Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-21 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про участь у конкурсному відборі проектної заявки «Покращення благоустрою 

шляхом придбання спецтехніки (грейдера) для комунального підприємства «Мала Виска 

МКП», створення комфортних та безпечних умов проживання на території 

Маловисківської ОТГ». Доповідаю  з даного питання особисто.  

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-21 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про План роботи міської ради на 2017 рік 

Доповідаю  з даного питання особисто.  

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-21 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 



Постолюк Л.А. Переходимо до блоку земельних питань. Перед розглядом 

повідомляю, що до сесії міської ради надійшли заяви про конфлікт інтересів від депутатів 

міської ради Разілевича Романа Анатолійовича при розгляді питання за заявою гр. 

Разілевича Анатолія Никифоровича, депутата Довгополої Олени Григорівни, при розгляді 

питання за заявою Довгополого Сергія Володимировича, депутата Нетреби Олександра 

Миколайовича при розгляді питання за заявою Нетреби Віти Володимирівни, Кирсті 

Олексія Леонідовича при розгляді питання Тупаленко Наталії Леонідівни, так як заявники 

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

не братимуть. 

З питань порядку денного доповідає інспектор земельного відділу міської ради 

Цибульський Ігор Анатолійович. 

 

Цибульський І.А.: Про  вилучення   земельних ділянок  

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-21 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про надання згоди на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність  громадянам міської ради 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу проголосувати :                                                                       

ЗА-21 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про надання згоди на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

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

громадянам міської ради 

Депутат ПрилуцькийМ.М.: Шановні депутати, я неприємно вражений. Міська рада 

декларувала виділення земельних ділянок для ведення особистого селянського 

господарства учасника АТО. А зараз ми віддаємо земельну ділянку в с.Олександрівка 

людям, які навіть не працювали у колишньому КСП «Мир». Це є неприйнятним. І мені 

соромно за тих депутатів, погоджують прийняття рішень про виділення земельної ділянки 

Кузьменко Валентині Степанівні, мешканці с.Олександрівка, яка на це не має ніяких прав. 

Постолюк Л.А.: Миколо Миколайовичу, прошу бути коректним у висловах. 

Питання детально вивчалося комісією. Якщо у когось є факти, що цей проект рішенн 

порушує правові норми, то потрібно це довести.  

Депутат Ніколенко М.в.: Як представник профільної комісії доводжу до відому 

депутатів, що дана земельна ділянка не може бути використана для рільництва, так як 

вона була під забудовою, фундамент якої ще там знаходиться. Учасники АТО 

заслуговують на те, щоб їм надавалися земельні ділянки під рільництво, а не з 

будівельним сміттям.  

 

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

профільної комісії Кирстя О.Л., підтверджуєте погодження даного проекту рішення. 



Кирстя О.Л.: Так погоджую, комісія розібралася в даному питанні, і пропонує 

підтримати проект рішення. 

Постолюка Л.А.: Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-20 

                                                                                             ПРОТИ-1 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про надання у власність земельної ділянки гр. Дудковській О.А. за адресою: 

вул.В.Винниченка, 34, м.Мала Виска  

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-20 

                                                                                             ПРОТИ-1 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність гр. Тупаленко Н.Л. за адресою: вул. Степова, 37 та пров. Степовий, 1, 

с.Первомайське Маловисківського району 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-20 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

НЕ ГОЛОСУВАЛИ -1 

Рішення приймається. 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Голованову В.М. за адресою: вул. Степова, 6, с.Паліївка Маловисківського 

району 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-20 

                                                                                             ПРОТИ-1 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) гр. Разілевичу А.Н. за адресою: вул. 

Тобілевича, 68 м. Мала Виска Маловисківського району 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-20 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

НЕ ГОЛОСУВАЛО-1 

Рішення приймається. 



Про внесення змін до рішення сесії Маловисківської міської ради № 83 від 25 

лютого 2011 року  

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-20 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

НЕ ГОЛОСУВАЛО-1 

Рішення приймається. 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду гр. Романів М.М. для розміщення та обслуговування аптеки за адресою: 

вул.Велігіна, 2В-2,  м. Мала Виска 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-21 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про внесення  змін  до  рішення   сесії Маловисківської міської ради  №767 від 26   

червня  2014   року 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-21 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про  затвердження  проекту  землеустрою щодо зміни цільового призначення 

частини земельної ділянки, яка знаходиться у власності гр.Нетреби  Віти Володимирівни 

по вул. Тобілевича, 50 в  м.Мала Виска 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-20 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

НЕ ГОЛОСУВАЛО-1 

Рішення приймається. 

 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Сергатій Марині Валентинівні за адресою: 

вул. Гоголя, 181 м. Мала Виска Маловисківського району 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-21 



                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про надання дозволу гр. Середі Н.А. на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж в натурі (на місцевості) для розміщення ТС на 

умовах особистого строкового сервітуту в м. Мала Виска по вул. Велігіна 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-21 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про надання дозволу гр. Середі Н.А. на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж в натурі (на місцевості) для розміщення ТС на 

умовах особистого строкового сервітуту в м. Мала Виска по вул. Містечковій 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-21 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Шановні депутати, блок земельних питань вичерпано. Пропоную розглянути 

питання про надання матеріальної допомоги на лікування.  

Про надання матеріальної допомоги Іщук Світлані Юріївні, м. Мала Виска, вул. 

Матросова, 14.   

Доповідаю з даного питання особисто. 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-21 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про надання матеріальної допомоги Сокуренко Світлані Василівні, м.Мала Виска, 

вул. Центральна, буд.64, кв.28. 

Доповідаю з даного питання особисто. 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-21 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про надання матеріальної допомоги Тарасенко Людмилі Дмитрівні, м.Мала Виска, 

вул.Центральна, буд.57, кв.4. 



Доповідаю з даного питання особисто. 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                                                                                                  

ЗА-21 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про надання матеріальної допомоги гр. Бурченко Галині Леонідівні, с.Тарасівка, 

вул. Нижня, 13 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                                                                                                  

ЗА-21 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про надання матеріальної допомоги гр.Кавун Тетяні Геннадіївні м.Мала Виска, 

вул. Б.Хмельницького  

Доповідаю з даного питання особисто. 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                                                                                                  

ЗА-21 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про надання матеріальної допомоги гр..Гіляровській Ірині Панасівні, м.Мала 

Виска, вул. Шевченка, 3, кв.113, 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                                                                                                  

ЗА-21 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про надання матеріальної допомоги гр.. Бішінтєєву Віталію Миколайовичу, м. 

Мала Виска, вул. Містечкова, 183, 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                                                                                                  

ЗА-21 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 



Про надання матеріальної допомоги гр .Бабанському Юрію Івановичу,  м.Мала 

Виска, вул. Центральна, 64 А, кв.27, 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                                                                                                  

ЗА-21 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про надання матеріальної допомоги гр. Брехунцю Миколі Григоровичу, м.Мала 

Виска, вул. Комунальна, 7, кв.1. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                                                                                                  

ЗА-21 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про створення комісії з обстеження матеріально – побутових умов 

домогосподарства на території Маловисківської міської ради   

Доповідаю з даного питання особисто. 

 

Прошу проголосувати :                                                                       

                                                                                                                                                                                                  

ЗА-21 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про надання дозволу на проведення конкурсу на право оренди нерухомого майна 

комунальної власності Маловисківської міської ради 

Доповідаю з даного питання особисто. 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-21 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

Шановні  депутати! Порядок денний вісімнадцятої  сесії вичерпано. У кого є 

оголошення? Хто бажає виступити? Дякую усім за роботу. Вісімнадцяту сесію міської 

ради сьомого скликання оголошую ЗАКРИТОЮ.  

(Звучить Державний Гімн України) 
 

 

 

Секретар ради                                                                                       Л.А.ПОСТОЛЮК 


