
 
У К Р А Ї Н А 

Маловисківська міська рада 
Маловисківського району  Кіровоградської області 

26200,  м. Мала  Виска , вул. Спортивна, 6, код ОКПО 04055373,  тел./факс (05258) 5-14-54 

ПРОТОКОЛ  

ДВАДЦЯТЬ ПЕРШОЇ  СЕСІЇ  МАЛОВИСКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  

сьомого скликання 

від  28 квітня  2017 року    

Початок засідання:10.00.    

 

Засідання двадцять першої  сесії міської ради відкриває та проводить голова 

Маловисківської міської ради  Гульдас Юрій Леонідович. 

Протокол засідання сесії веде спеціаліст – діловод Маловисківської міської ради 

Берегуленко Тамара Михайлівна. 

 
Гульдас Ю.Л.: Доброго дня всім присутнім! Шановні депутати та запрошені! На 

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

з’явилося 14 депутатів. Відсутні 12 депутатів. Які будуть пропозиції  щодо початку  

роботи сесії ? (вносяться пропозиції) 

Надійшла пропозиція розпочати роботу пленарного засідання  двадцять першої  

сесії.  Прошу проголосувати (поіменне голосування) : 

 

                                                                                                                    ЗА-15 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Двадцять першу  сесію Маловисківської міської ради сьомого скликання оголошую 

ВІДКРИТОЮ. (Звучить гімн України) 

На пленарне засідання двадцять першої  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 двадцять першої  сесії Маловисківської міської ради 

сьомого скликання виносяться  питання: 

1. Про звіт про виконання міського бюджету за  1 квартал 2017 року; 

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

на 2017 рік»; 

3. Про внесення змін до рішення  сесії   міської ради     від   12  липня   2016  року      

№  208  «Про  затвердження ставок єдиного податку  для першої та другої групи фізичних 

осіб - підприємців на 2017 рік» 

4. Про внесення змін до Програми  соціально–економічного та культурного розвитку 

Маловисківської міської ради на території     Маловисківської міської ради  на 2017 рік; 

5. Про затвердження Програми підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних 

будинків /ОСББ/ у м. Мала Виска  на 2017-2020 роки; 

6. Про затвердження Програми розвитку земельних відносин на території міста Мала 

Виска на 2017-2020 роки; 



7. Про затвердження Програми «Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) 

на послуги централізованого водопостачання та водовідведення населенню по КП «Мала 

Виска Водоканал»; 

8. Про затвердження умов проведення конкурсу на визначення опорного 

загальноосвітнього навчального закладу в Маловисківській об’єднаній територіальній 

громаді; 

9. Про надання згоди на передачу автомобіля ЗАЗ 110307  на баланс відділу освіти, 

молоді та спорту виконкому Маловисківської міської ради; 

10. Про надання матеріальної допомоги; 

11. Земельні питання; 

Крім цього, прошу внести до порядку денного питання «Про звернення 

Маловисківської міської ради щодо необхідності якнайшвидшого прийняття у другому 

читанні проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування з управління 

земельними ресурсами та посилення державного контролю за використанням і охороною 

земель» (реєстраційний номер 4355)». Питання опрацьована депутатами профільної 

комісії та підтримано. Та питання «Про затвердження Конкурсної комісії з підготовки та 

проведення Конкурсу міні-проектів «Майбутнє громади в наших руках» у 2017 році. 

Прошу проголосувати за такий порядок денний засідання 21-ї сесії міської  ради 

(поіменне голосування).  

 ЗА-15 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                                         УТРИМАЛИСЬ-0 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ приймається. Шановні колеги! Нам необхідно затвердити 

РЕГЛАМЕНТ І ПОРЯДОК РОБОТИ двадцять пешої 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.  

Пропоную перед розглядом питань порядку денного заслухати заступника 

начальника Маловисківського відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області, капітана 

поліції  Воропай Євгенію Сергіївну, яка проінформує присутніх про стан справ з 

розслідуванням протиправних дій – руйнування пам’ятника Героям Небесної сотні, що 

розташований у м.Мала Виска, вул.Центральна (біля магазину «Колос»), пошкодження 

альтанки в міському парку, м.Мала Виска, вул.Центральна, по факту крадіжки бетонних 

плит по вулиці Сонячній у м.Мала Виска. Роботу двадцять першої сесії Маловисківської 

міської ради закінчити сьогодні, без перерви.  Інші пропозиції є? Немає. Прошу 

проголосувати за запропонований регламент і порядок роботи сесії. (поіменне 

голосування)  

 

                                                                                                ЗА-15 

                                                                                       ПРОТИ-0 

                                                                        УТРИМАЛИСЬ-0 

 
Приймається. Запрошуємо до виступу Євгенію Сергіївну Воропай, капітана поліції.  

Воропай Є.С.:Повідомляю присутніх про те, що на даний час триває слідство по 

факту перерахованих правопорушень. На даний час відкрито кримінальні провадження, 

провдяться слідчо –оперативні дії. На даний час виникла необхідність у допомозі з боку 

міської ради – надання документів по обліку та балансовій вартості пам’ятника Героям 

Небесної сотні. Звертаємося з проханнм оперативно надавати документи, необхідні для 

проведення слідчих дій. 



Гульдас Ю.Л.: Дуже шкода, що слідчі дії ведуться не так оперативно, як цього 

хотілося б.  

Депутат Плахута О.В.: Пропозиція. Для сприяння роботі правоохоронних органів 

надавати довідки та необхідні інформаційні матеріали оперативно.  

Депутат Ніколенко М.В.: Спостерігаємо відсутність взаємодії правоохоронних 

органів з органами місцевого самоврядування, що не сприяє ефективності роботи з 

розслідування злочинів, які відбуваються на підпорядкованій території. А руйнування 

пам’ятника – це аморально.  

Є ще одна проблема на підпорядкованій території – це вирубка посадок. Зелені 

насадження не перебувають на балансі, але це не значить, що вони не повинні бути 

збережені. 

Гульдас Ю.Л.: Так, посадки – це привід також звинувачувати поліцію у 

бездіяльності. В найближчий час їх не залишиться. Вирубка посадок проходить масово і 

безкарно. Тому звертаємо увагу правоохоронців на необхідність проведення роботи щодо 

боротьби з незаконними вирубками зелених насаджень.  Складається враження, що робота 

працівників правоохоронних органів проводиться не досить ефективно. Прошу передати 

таку оцінку роботи з боку виконкому та депутатів міської ради керівництву 

Маловисківського відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області. Дякуємо, за Вашу 

участь у роботі сесії міської ради.   

Шановні колеги! Переходимо до розгляду питань порядку денного: 

Про звіт про виконання міського бюджету за  1 квартал 2017 року; 
Доповідає завідуюча сектором фінансів відділу економіки та бухгалтерського 

обліку міської ради Похила Лариса Василівна 
(доповідає Похила Л.В.) 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                               

   ЗА-15 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про внесення змін до рішення від 22 грудня  2016 року №450 «Про міський бюджет  
на 2017 рік» 

Доповідає завідуюча сектором фінансів відділу економіки та бухгалтерського 

обліку міської ради Похила Лариса Василівна 
(доповідає Похила Л.В.) 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                               

   ЗА-11 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-4 

Рішення не приймається. Рішення не приймається. Прошу депутатів – членів 

профільної комісії, які працювали спільно з спеціалістами міської ради над проектом 

рішення висловити свою думку. 

Депутат Бровченко О.Д.: Я утримався від прийняття рішення. Вважаю, що багато 

питань є до даного проекту рішення. Включено заходи по реконструкції центральної 

площі. Придбана комунальним підприємством, директор Лисенко В.П., тротуарна плитка, 

яка не використовується, а на площу додатково виділяємо кошти. Це не правильно. 

Депутати мають знати, куди використовуються матеріали, які придбали за бюджетні 



кошти. Є претензії до роботи КП «Мала Виска МКП». Неодноразово звертався до 

Бакалінського О.М. та до Лисенка В.П. про упорядкування кладовищ. Є також претензії 

до ремонту доріг. Ямковий та тонкошаровий ремонт, який проводиться райавтодором не 

задовільний, так, як нетривалий.  

Бакалінський О.М.: Пропоную запросити на наступне засідання міської ради 

керівника райавтодору 

Депутат Артишко В.В.: Неодноразово вказував на проблему селища Запровідного – 

яма на дорозі, яка веде до села. 

Депутат Ніколенко М.В.: Питання не підготовлено до голосування. Потребує 

дооопраювання. 

Гульдас Ю.Л.: Шановнгі депутати, ви ж розумієте нашу відповідальність за 

неприйняття рішення з бюджету – ми залишаємо паралізованими роботу підпорядкованих 

комунальних підприємств та закладів. Переходимо до наступного питання. 

Про внесення змін до рішення  сесії   міської ради     від   12  липня   2016  року      №  
208  «Про  затвердження ставок єдиного податку  для першої та другої групи фізичних осіб 
- підприємців на 2017 рік» 

Доповідає завідуюча сектором фінансів відділу економіки та бухгалтерського 

обліку міської ради Похила Лариса Василівна 
(доповідає Похила Л.В.) 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                               

   ЗА-15 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

.  

Про внесення змін до Програми  соціально–економічного та культурного розвитку 
Маловисківської міської ради на території Маловисківської міської ради  на 2017 рік; 

Доповідає інспектор відділу житлово – комунального господарства Федоренко 

Галина Вікторівна 
(доповідає Федоренко Г.В.) 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                               

   ЗА-15 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

Про затвердження Програми підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних 
будинків /ОСББ/ у м. Мала Виска  на 2017-2020 роки; 

Доповідає інспектор відділу житлово – комунального господарства Федоренко 

Галина Вікторівна. 

(доповідає Федоренко Г.В.) 

 
Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                                                                                           

   ЗА-10 

                                                                                        ПРОТИ-1 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-4 

Рішення не  приймається. 



Гульдас Ю.Л.: Неприйняття Програми, внесеної на розгляд міської ради, щодо 

підтримки ОСББ позбавляє можливості мотивації мешканців багатоквартирних житлових 

будинків до створення ОСББ. Таким чином КП «Мала Виска ЖЕД» продовжить своє 

існування. 

Депутат Довгопола О.Г.: Про технічний стан багатоквартирних  будинків, які в 

мікрорайоні «Вись». Їх стан незадовільний. Ми, мешканці будинку №7 зверталися до 

міської ради, щоб виділили нам кошти на ремонт покрівлі. Не виділили. А ОСББ, які 

тільки рік як існують, виділяють.  

Бакалінський О.М.: Мета програми – підтримати ОСББ. Нехай мешканці громади 

знають, що створивши ОСББ, вони не будуть кинути на призволяще. Програма має 

мотивувати маловищан до дій створювати ОСББ, що передбачено державними 

документами. 

Жигалов Т.М.: Питання житловог фонду колишнього цукрового заводу 

залишається невирішеним. Це продовжується протягом багатьох років. 

Секретар ради Постолюк Л.А.: Пропоную підготувати звернення мешканців 

будинків, які відносяться до житлової зони коишнього цукрового заводу, до Фонду 

держмайна для надання необхідної документації. Після отримання відповідної 

документації можна буде вирішити питання про включення даних будівель до житлового 

фонду міської ради. 

Бакалінський О.М.: Передача багатоквартирних житлових будинків. Які 

відносяться до житлового фонду цукрового та спиртового заводів, дійсно становлять 

значну проблему. Власник, тобто підприємство, має передати на баланс міської ради 

будівлі разом з документами. Іншого законного шляху немає. 

Депутат Макарицька Н.М.: Пропоную на наступну комісію міської ради  

керівництву КП «Мала Виска МКП» готувати матеріали про використання коштів на 

благоустрій території, які виділяються міською радою КП. 

Гульдас Ю.Л.: Такі звіти будуть підготовлені. Переходимо до наступного питання. 

  

Про затвердження Програми розвитку земельних відносин на території міста Мала 
Виска на 2017-2020 роки; 

Доповідає начальник відділу земельних відносин міської ради Цибульський Ігор 

Анатолійович 
(доповідає Цибульський І.А.) 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                               

   ЗА-15 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про затвердження Програми «Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) 
на послуги централізованого водопостачання та водовідведення населенню по КП «Мала 
Виска Водоканал»; 

Доповідає спеціаліст – економіст комунального підприємства «Мала Виска 

Водоканал» Науменко Олена Олександрівна. 
(доповідає Науменко О.О.) 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                                                                                                                     

   ЗА-15 

                                                                                        ПРОТИ-0                                                                     

УТРИМАЛИСЬ-0 



Рішення приймається. 

 

Про затвердження умов проведення конкурсу на визначення опорного 
загальноосвітнього навчального закладу в Маловисківській об’єднаній територіальній 
громаді; 

Доповідає начальник освіти, молоді та спорту виконкому міської ради Шпак Алла 

Володимирівна 
(доповідає Шпак А.В.) 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                               

   ЗА-15 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про надання згоди на передачу автомобіля ЗАЗ 110307  на баланс відділу освіти, 
молоді та спорту виконкому Маловисківської міської ради; 

Доповідає перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Бакалінський Олександр Михайлович 

(доповідає Бакалінський О.М.) 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                               

   ЗА-15 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 
Про надання матеріальної допомоги; 
Доповідає секретар ради Постолюк Леся Анатоліївна  

(доповідає Постолюк Л.А.) 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-15 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                  УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

Переходимо до блоку земельних питань. Перед розглядом повідомляю, що до сесії 

міської ради надійшла заява депутата Васильченка Володимира Миколайовича про 

конфлікт інтересів під час розгляду питання за заявою гр.Ткачук Тетяни Іванівни, яка є 

його родичкою, в зв’язку з чим від участі у прийнятті рішення він участі  не прийматиме. 

Також повідомив про конфлікт інтересів депутат Артишко Валерій Володимирович, при 

розгляді питання за заявою Мамая Сергія Борисовича. Пропоную виключити з питання 

«Про вилучення   земельних ділянок» проекти рішень за заявою Мамая С.Б. та Ткачук Т.І., 

які винести на голосування окремим питанням. Хто за таку пропозицію? Прошу   

проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-15 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                  УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 



Таким чином, розглядається питання Про  вилучення   земельних ділянок  (без заяв 

гр.. Мамая С.Б. та гр..Ткачук Т.І ). 
Доповідає начальник відділу земельних відносин Цибульський Ігор Анатолійович 

(доповідає Цибульський І.А.) 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-15 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                  УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

Про  вилучення   земельної  ділянки  у гр. Ткачук Тетяни Іванівни, вул.Челюскіна, 32, 
м.Мала Виска.  

(доповідає Цибульський І.А.) 

 
Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-14 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                  УТРИМАЛИСЬ-0 

НЕ ГОЛОСУВАВ -1(Васильченко В.М) 

Рішення приймається. 

 
Про  вилучення   земельних ділянок у гр.Мамая Сергія Борисовича, вул.Челюскіна, 

36, м.Мала Виска.  
(доповідає Цибульський І.А.) 

 
Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА- 

                                                                                        ПРОТИ- 

                                                                  УТРИМАЛИСЬ- 

НЕ ГОЛОСУВАВ -1(Артишко В.В.) 

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-15 

                                                                                        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-15 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                  УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
гр. Вовк Н.П. за адресою: вул. Будівельна, 12 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. Тининиці М.О. за адресою: вул. Першотравнева, с. Олександрівка Маловисківського 
району Кіровоградської області 
 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-15 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                  УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

  

Про надання гр. Стегарю М.В. дозволу  на розроблення технічної документації 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі для передачі в оренду з 
правом викупу для розміщення та обслуговування будівлі нежитлової нерухомості в м. 
Мала Виска по вул. Центральна, 60-Б   
 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-15 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                  УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про припинення права оренди на земельну ділянку водного фонду  гр. 
Мельніченком П. Н.  в м. Мала Виска по вул. Сонячній (Воровського) 
 

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 дозволу гр. Васильченко Т.В. на виготовлення технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 
розміщення ТС на умовах особистого строкового сервітуту в м. Мала Виска по вул. 
Містечкова 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-15 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                  УТРИМАЛИСЬ-0 

 
Про звернення Маловисківської міської ради щодо необхідності якнайшвидшого 

прийняття у другому читанні проекту Закону України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого 
самоврядування з управління земельними ресурсами та посилення державного контролю 
за використанням і охороною земель» (реєстраційний номер 4355) 

(доповідає Цибульський І.А.) 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-15 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                  УТРИМАЛИСЬ-0 

Блок земельних питань вичерпано. Наступне питання  

 
Про затвердження Конкурсної комісії з підготовки та проведення Конкурсу міні-

проектів «Майбутнє громади в наших руках» у 2017 році 
Доповідає секретар ради Постолюк Леся Анатоліївна  

(доповідає Постолюк Л.А.) 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-15 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                  УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Шановні  депутати! Порядок денний двадцять першої  сесії вичерпано. Пропоную 

проголосувати за проект рішення Про внесення змін до рішення від 22 грудня  2016 року 
№450 «Про міський бюджет  на 2017 рік», виключивши спірні питання. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                 ЗА-15 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                  УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. Завідуюча сектором фінансів відділу економіки та 

бухгалтерського обліку міської ради Похила Лариса Василівна підготує усі внесені зміни 



до рішення. Питання про розподіл вільних лишків буде внесено на розгляд наступної сесії 

міської ради.  

У кого є оголошення? Хто бажає виступити?  

Дякую усім за роботу. 

Оголошення: 29 квітня – Всеукраїнська акція «Зробимо Україну чистою».  

Запрошую усіх прийняти участь та організувати в населених пунктах громади прибирання 

та благоустрій території. 

Отже, двадцять першу сесію міської ради сьомого скликання оголошую 

ЗАКРИТОЮ. (Звучить Державний Гімн України) 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                  Ю.Л.ГУЛЬДАС 


