
 
У К Р А Ї Н А 

Маловисківська міська рада 

Маловисківського району  Кіровоградської області 

26200,  м. Мала  Виска, вул. Спортивна, 6.  Тел./факс (05258) 5-14-54 

ПРОТОКОЛ  

ДРУГОЇ СЕСІЇ  МАЛОВИСКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  

сьомого скликання 

від 24 грудня 2015 року    

 

Початок засідання:10.00.    

Засідання другої сесії відкриває голова Маловисківської міської ради 

Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади Гульдас Юрій Леонідович.  

Протокол засідання сесії веде спеціаліст – діловод Маловисківської міської ради 

Берегуленко Тамара Михайлівна. 

Гульдас Ю.Л.: Шановні депутати та запрошені! На пленарне засідання другої  сесії 

міської ради з обраних 26 депутатів  з’явилося  22 депутати. Відсутні 4 депутати. Які 

будуть пропозиції  щодо початку  роботи сесії ? 

(в н о с я т ь с я    п р о п о з и ц і ї ) 

Надійшла пропозиція розпочати роботу пленарного засідання  другої  сесії.  Прошу 

проголосувати : 

                                                                                                      ЗА-23 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Другу сесію Маловисківської міської ради сьомого скликання оголошую 

ВІДКРИТОЮ .  

(Звучить Державний Гімн України) 

 

Гульдас Ю.Л.: На пленарне засідання другої сесії міської ради запрошені керівники 

комунальних підприємств та дошкільних навчальних закладів, підпорядкованих 

Маловисківській  міській раді та виконуючі обов’язки старост території міської ради. На 

порядок денний другої сесії Маловисківської міської ради шостого скликання виносяться 

такий порядок денний  

1. Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 10 лютого 2015 року 

№ 863 «Про міський бюджет на 2015 рік». Доповідає спеціаліст – економіст міської 

ради Стець І.О. 

2. Про внесення змін до Положення про надання  пільг учасникам антитерористичної 

операції – мешканцям Маловисківської міської ради та членам їх сімей, 

затвердженого рішенням міської ради від 5 березня 2015 року № 872. Доповідає 

спеціаліст – економіст міської ради Стець І.О. 

3. Про затвердження складу комісій при виконавчому комітеті міської ради 

Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади. Доповідає секретар 

ради Постолюк Л.А. 

4. Про затвердження проекту на участь у конкурсному відборі об’єднаних 

територіальних громад для створення Центрів надання адміністративних послуг, в 

рамках проекту «Реформа управління на сході України». Доповідає заступник 

міського голови з питань виконавчих органів ради Жовтило А.В. 



5. Про бюджет Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади на 2016 

рік. Доповідає спеціаліст – економіст міської ради Стець І.О. 

6. Про затвердження структури та штату виконавчого комітету міської ради 

Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади. Доповідає спеціаліст – 

економіст міської ради Стець І.О. 

7. Про наданя пільг зі сплати земельного податку на 2016 рік на території 

Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади 

доповідає старший інспектор – землевпорядник Цибульський І.А. 

8. Земельні питання. Доповідає спеціаліст – землевпорядник Тамко С.О. 

Інші пропозиції щодо питань порядку денного є ?  

 

Секретар ради Постолюк Л.А.: В зв’язку з виробничою необхідністю пропоную внести 

на розгляд 4 –ї сесії питання : 

9. Про затвердження Положення про впровадження та експлуатацію на території 

Маловисківської міської ради ОТГ пілотного проекту «Система електронних 

державних закупівель». Доповідатиме керуюча справами виконавчого комітету 

Линник Л.І. 

10.  Про визнання дії рішень Маловисківської  міської  ради від 14 липня 2015 року № 

933, 934, 935, 936, 937, 938  на всій території Маловисківської міської об’єднаної 

територіальної громад. Доповідатиме керуюча справами виконавчого комітету Линник 

Л.І., співдоповідь у разі потреби Цибульський І.А., Стець І.О. 

11. Про затвердження програми соціально-економічного і культурного розвитку 

території Маловисківської міської ради на 2016 рік Доповідатиме секретар ради 

Постолюк Л.А.,  співдоповідь Аврунов В.А., Лисенко В.П., Олейніченко О.О., Чмихун 

М.П. 

12. Про створення відділу освіти, молоді і спорту Маловисківської міської ради та 

затвердження Положення про відділ освіти, молоді і спорту Маловисківської міської 

ради. Доповідатиме керуюча справами виконавчого комітету Линник Л.І. 

 

13. Про створення відділу культури і туризму Маловисківської міської ради та 

затвердження Положення про відділ культури і туризму Маловисківської  міської ради 

Доповідатиме керуюча справами виконавчого комітету Линник Л.І. 

14. Про надання згоди на  прийняття  до комунальної власності майна зі спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст Маловисківського району. 

Доповідатиме керуюча справами виконавчого комітету Линник Л.І. 

15. Про затвердження програми соціального захисту малозабезпечених верств 

населення Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади  у 2016 році. 

Доповідатиме секретар ради Постолюк Л.А. 

16. Про затвердження програми «Про призначення і виплати компенсацій фізичним 

особам, які надають соціальні послуги на 2016-2020 роки». Доповідатиме секретар ради 

Постолюк Л.А. 

17.Про визнання таким, що втратило чинність  рішення міської ради від 27 листопада 

2015 року  №13. 

18.Про внесення змін до рішень сесії Маловисківської міської міської ради від 

27.11.2015 року № 14,15, 16. Доповідатиме з 17 та 18 питання керуюча справами 

виконавчого комітету Линник Л.І. 

У блок земельних питань прошу внести додатково питання «Про затвердження 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Благодійному Центру 

Соціальної реабілітації для осіб залежних від наркотиків та алкоголю «Благодать» в 

оренду строком на 49 років для будівництва та обслуговування  будівель закладів охорони 

здоров’я  та соціальної допомоги за адресою: вул. Кондратюка, 6-В м. Мала Виска, та 



надання її в  в оренду строком на 49 років». Доповідатиме спеціаліст – землевпорядник 

міської ради Тамко С.О. 

Гульдас Ю.Л.: Прошу проголосувати за внесення додатково вказаних  питань у 

порядок  денний: 

                                                                                                      ЗА-23 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

 

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

затвердити РЕГЛАМЕНТ І ПОРЯДОК РОБОТИ другої сесії. На ваш розгляд пропонується 

наступний регламент і порядок роботи сесії  

- для інформації  Стець Ірині Олексіївні  з 1, 2, 5, 6, 11 - до 10 хв. 

-для інформації  Линник Людмилі Іванівні  з  9, 10, 12, 13, 14, 17, 18  питання до -10 хв.   

- для інформації Постолюк Лесі Анатоліївні з  3, 15, 16 питання – до 10.хв. 

- для інформації Жовтило Аллі Василівні  з 4 питання  - до 10 хв. 

- для інформації Цибульському Ігорю Анатолійовичу з 7 питання – до 10 хв. 

- із земельних питань  – Тамку Станіславу Олександровичу до 10 хв. з кожного. 

Для виступів та звернень до 10 хвилин, довідок та оголошень – до 3   хвилин в кінці 

роботи сесії.Роботу другої  Маловисківської міської ради закінчити сьогодні, без перерви.  

Інші пропозиції є? Немає. Прошу проголосувати за запропонований регламент і порядок  

роботи сесії. Прошу підняти  руку: 

                                                                                                                                                                                                      

ЗА-23 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

 

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

питання порядку денного «Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 10 

лютого  2015 року № 863 «Про міський бюджет   на 2015 рік».До доповіді запрошується 

Стець Ірина Олексіївна, спеціаліст – економіст міської ради. 

(доповідає Стець І.О.) 

 

Гульдас Ю.Л.: Нам необхідно прийняти рішення. Ви ознайомились з проектом. 

Пропоную визначитись шляхом голосування. Прошу    проголосувати :  

                                                                                                                                                                                  

ЗА-23 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. Переходимо до розгляду другого питання 

порядку денного Про внесення змін до Положення про надання  пільг учасникам 

антитерористичної операції – мешканцям Маловисківської міської ради та членам їх 

сімей, затвердженого рішенням міської ради від 5 березня 2015 року № 872. До доповіді 

запрошується спеціаліст – економіст міської ради Стець І.О. 

(доповідає Стець І.О.) 

 

Нам необхідно прийняти рішення. Прошу  проголосувати :                                                                       

                                                                                                                                                                                                       

ЗА-20 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-3 



 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. Переходимо до розгляду третього питання 

порядку денного Про затвердження складу комісій при виконавчому комітеті міської ради 

Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади. Доповідає секретар ради 

Постолюк Леся Анатоліївна  

(доповідає Постолюк Л.А.) 

 

Нам необхідно прийняти рішення. Прошу    проголосувати :                                                                       

                                                                                                      ЗА-23 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. Переходимо до розгляду четвертого питання 

порядку денного  Про затвердження проекту на участь у конкурсному відборі об’єднаних 

територіальних громад для створення Центрів надання адміністративних послуг, в рамках 

проекту «Реформа управління на сході України». Заступник міського голови з питань 

виконавчих органів ради Жовтило А.В. 

(доповідає Жовтило А.В.) 

 

Нам необхідно прийняти рішення. Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-23 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. Переходимо до розгляду п’ятого питання порядку 

денного «Про бюджет Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади на 2016 

рік» Спеціаліст – економіст міської ради Стець І.О. 

(доповідає Стець І.О.) 

 

Нам необхідно прийняти рішення. Прошу  проголосувати :                                                                       

ЗА-23 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. Переходимо до розгляду шостого  питання 

порядку денного «Про затвердження структури та штату виконавчого комітету міської 

ради Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади». Доповідає спеціаліст – 

економіст міської ради Стець І.О. 

(доповідає Стець І.О.) 

 

Нам необхідно прийняти рішення. Прошу  проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-14 

                                                                                             ПРОТИ-3 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-6 

 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. Переходимо до розгляду сьомого питання 

порядку денного Про наданя пільг зі сплати земельного податку на 2016 рік на 

території Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади.Доповідає 

старший інспектор – землевпорядник Цибульський І.А. 

(доповідає Цибульський І.А.) 

 

Нам необхідно прийняти рішення. Прошу проголосувати :                                                                       

ЗА-21 



                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-2 

 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. Переходимо до розгляду восьмого питання 

порядку денного блок «Земельні питання». Повідомляю, що на сесію міської ради 

надійшла заява депутатат Лисенка Володимира Павловича про конфлікт інтересів, в 

зв’язку з чим він повідомляє, що у підготовці проекту рішення «Про надання згоди на 

розроблення проекту землеустрою  щодо  відведення земельної ділянки у власність  

громадянам міської ради»,  яким передбачено надання згоду на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  його дружині - Лисенко 

Людмилі Олександрівні, яка проживає за адресою: вул.9 Травня, 58, м. Мала Виска 

Кіровоградської області,  земельну ділянку у власність загальною площею 3110,0  кв.м, в 

тому числі: 2500кв.м. для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд; 610кв.м. для ведення садівництва за адресою: пров. 

Шкільний,14, с.Краснопілка Маловисківського району Кіровоградської області, участі не 

приймав, та від голосування утримується. З земельних питань  доповідає спеціаліст – 

землевпорядник Тамко С.О. 

(доповідає Тамко С.О.) 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки   у 

власність гр. Ковальчуку Василю Дмитровичу по вул. Челюскіна, 83 в  м. Мала Виска 

 

Гульдас Ю.Л.: Нам необхідно прийняти рішення.  Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-22 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-1 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. 

 

Про затвердження  проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Авсейцеву Петру Вікторовичу по вул. Південна, 41 в  м. Мала Виска 

 

Гульдас Ю.Л.: Нам необхідно прийняти рішення.  Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-22 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-1 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) що 

передається у власність гр. Гульдас Олені Володимирівні по вул. Червоноармійська, 66  в  м. 

Мала Виска. Гульдас О.В. не є мені близькою особою чи родичкою, прошу сесію прийняти 

даний факт до уваги. 

 

Гульдас Ю.Л.: Нам необхідно прийняти рішення. Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-22 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-1 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. 

 

Про затвердження   технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) що передається у власність гр. Драбенку 

Анатолію Павловичу по вул. Велігіна, 135  в  м. Мала Виска 

 

Гульдас Ю.Л.: Нам необхідно прийняти рішення.  Прошу   проголосувати :                                                                       



ЗА-22 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-1 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) що передається у власність гр.Колесніку 

Вячеславу Івановичу по вул. Гоголя, 11  в  м. Мала Виска 

 

Гульдас Ю.Л.: Нам необхідно прийняти рішення.  Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-22 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-1 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається.  

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо   відведення земельної ділянки в 

постійне користування Маловисківській районній раді, для розміщення комплексу 

будівель Маловисківської районної ради м. Мала Виска вул. Жовтнева, 78. 

 

Гульдас Ю.Л.: Нам необхідно прийняти рішення.  Прошу  проголосувати :                                                                       

ЗА-22 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-1 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

постійне користування Маловисківській районній раді, для будівництва спортивного 

комплексу за адресою:м. Мала Виска вул. Спортивна, 14 

 

Гульдас Ю.Л.: Нам необхідно прийняти рішення. Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-22 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-1 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. 

 

Про надання у власність земельної ділянки гр. Романів Михайлу Івановичу,  в м. 

Мала Виска по вул. Пархоменка, 19 

 

Гульдас Ю.Л.: Нам необхідно прийняти рішення. Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-22 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-1 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. 

 

Про надання у власність земельної ділянки гр. Лисенко Юлії Юріївні, в м. Мала 

Виска по вул. Ленінградська, 24 

 

Гульдас Ю.Л.: Нам необхідно прийняти рішення. Прошу проголосувати :                                                                       

ЗА-22 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-1 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. 



 

Про  вилучення   земельних ділянок 

 

Гульдас Ю.Л.: Нам необхідно прийняти рішення. Прошу проголосувати :                                                                       

ЗА-22 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-1 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. 

 

Про надання згоди на розроблення проекту землеустрою  щодо  відведення 

земельної ділянки у власність  громадянам міської ради 

 

Гульдас Ю.Л.: Нам необхідно прийняти рішення. Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-22 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-1 

Гульдас Ю.Л.: 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 

Гульдас Ю.Л.: Нам необхідно прийняти рішення.  Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-22 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-1 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. 

 

Про продовження терміну дії договорів оренди земельних  ділянок в м. Мала Виска  

ТДВ «Мясокомбінат «Ятрань»» 

 

Гульдас Ю.Л.: Нам необхідно прийняти рішення. Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-22 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-1 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

Благодійному Центру Соціальної реабілітації для осіб залежних від наркотиків та 

алкоголю «Благодать» в оренду строком на 49 років для будівництва та обслуговування  

будівель закладів охорони здоров’я  та соціальної допомоги за адресою: вул. Кондратюка, 

6-В м. Мала Виска, та надання її в  в оренду строком на 49 років. 

 

Гульдас Ю.Л.: Нам необхідно прийняти рішення. Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-23 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. Переходимо до розгляду   дев’ятого питання 

порядку денного «Про затвердження Положення про впровадження та експлуатацію на 

території Маловисківської міської ради ОТГ пілотного проекту «Система електронних 

державних закупівель». Керуюча справами виконавчого комітету Линник Л.І 

(доповідає Линник Л.І.) 



Нам необхідно прийняти рішення. Прошу   проголосувати : 

                                                                                                                                              ЗА-23 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. Переходимо до розгляду десятого  питання 

порядку денного Про визнання дії рішень Маловисківської  міської  ради від 14 липня 

2015 року № 933, 934, 935, 936, 937, 938  на всій території Маловисківської міської 

об’єднаної територіальної громад. Керуюча справами виконавчого комітету Линник Л.І. 

(доповідає Линник Л.І.) 

 

Нам необхідно прийняти рішення.   

Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-23 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. Переходимо до розгляду  одинадцятого питання 

порядку денного Про затвердження програми соціально-економічного і культурного 

розвитку території Маловисківської міської ради на 2016 рік,  спеціаліст – економіст міської 

ради Стець І.О., співдоповідь Аврунов В.А., Лисенко В.П., Чмихун М.П., Олейніченко О.О. 

(доповідає Стець І.О.) 

 

Гульдас Ю.Л.: Нам необхідно прийняти рішення. Прошу проголосувати:  

 

                                                                                                                                              ЗА-23 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. Переходимо до розгляду   дванадцятого  

питання порядку денного Про створення відділу освіти, молоді і спорту Маловисківської 

міської ради та затвердження Положення про відділ освіти, молоді і спорту 

Маловисківської міської ради. Керуюча справами виконавчого комітету Линник Л.І. 

(доповідає Линник Л.І.) 

 

Нам необхідно прийняти рішення. Прошу проголосувати :                                                                       

ЗА-23 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. Переходимо до розгляду тринадцятого  

питання порядку денного Про створення відділу культури і туризму Маловисківської 

міської ради та затвердження Положення про відділ культури і туризму Маловисківської  

міської ради.  Керуюча справами виконавчого комітету Линник Л.І. 

(доповідає Линник Л.І.) 

 

Нам необхідно прийняти рішення.   

Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-23 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

 



Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. Переходимо до розгляду чотирнадцятого 

питання порядку денного Про надання згоди на  прийняття  до комунальної власності 

майна зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Маловисківського 

району. Керуюча справами виконавчого комітету Линник Л.І. 

(доповідає Линник Л.І.) 

 

Нам необхідно прийняти рішення.  Прошу проголосувати:       

 

ЗА-23 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. Переходимо до розгляду п’ятнадцятого 

питання поряку денного Про затвердження програми соціального захисту 

малозабезпечених верств населення Маловисківської міської об’єднаної територіальної 

громади  у 2016 році. Доповідатиме секретар ради Постолюк Л.А. 

(доповідає Постолюк Л.А.) 

 

Нам необхідно прийняти рішення. Прошу проголосувати :       

 

                                                                ЗА-23 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. Переходимо до розгляду   шістнадцятого  

питання поряку денного  Про затвердження програми «Про призначення і виплати 

компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги на 2016-2020 роки». 

Доповідатиме секретар ради Постолюк Л.А. 

(доповідає Постолюк Л.А.) 

 

Нам необхідно прийняти рішення.   

Прошу   проголосувати :   

ЗА-23 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. Переходимо до розгляду сімнадцятого 

питання порядку денного Про визнання таким, що втратило чинність  рішення міської 

ради від 27 листопада 2015 року  №13. Керуюча справами виконавчого комітету Линник 

Л.І. 

(доповідає Линник Л.І.) 

 

Нам необхідно прийняти рішення. Прошу   проголосувати :       

 

ЗА-23 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається. Переходимо до розгляду вісімнадцятого  

питання порядку денного Про внесення змін до рішень сесії Маловисківської міської 

міської ради від 27.11.2015 року № 14,15, 16. Керуюча справами виконавчого комітету 

Линник Л.І. 



(доповідає Линник Л.І.) 

 

Нам необхідно прийняти рішення.   

Прошу   проголосувати :       

 

                                                                ЗА-23 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.: Рішення приймається.  

Шановні  депутати. Порядок денний доугої  сесії вичерпано.У кого є  зауваження 

щодо ведення та порядку роботи сесії?  Немає. Другу сесію міської ради шостого 

скликання оголошую ЗАКРИТОЮ. Дякую за увагу. 

 

(Звучить Державний Гімн України) 

 

 

 

Маловисківський міський голова                                                                              Ю.Л.ГУЛЬДАС 


