
 
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  

ТРИДЦЯТЬ ПЕРШОЇ ДРУГОЇ СЕСІЇ  МАЛОВИСКІВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ  

сьомого скликання 

від 31 січня  2018 року    

 

Початок засідання:10.00.    

Засідання тридцять другої 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 тридцять другої  чергової сесії міської ради з обраних 26 депутатів  

з’явився 24  депутати. Відсутні 2 депутатів. Які будуть пропозиції  щодо початку  роботи 

сесії ? (вносяться пропо зиції розпочати пленанарне засідання ) 

Надійшла пропозиція розпочати роботу пленарного засідання тридцять другої  

сесії.  Прошу проголосувати : 

 

                                                                                                                    ЗА-24 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Тридцять другу  сесію Маловисківської міської ради сьомого скликання 

оголошую ВІДКРИТОЮ.  

(Звучить гімн України) 
 

На пленарне засідання тридцять другої  сесії міської ради запрошені: 

заступники міського голови  

керівники структурних підрозділів міської ради 

сільські старости 

керівники комунальних підприємств, підпорядкованих міській раді; 

старійшини  

Отже, на порядок денний тридцять другої сесії Маловисківської 

міської ради сьомого скликання виносяться  такі питання: 

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

міський бюджет  на 2018 рік»; 

2. Про затвердження Програми та Положення  про надання одноразової  

матеріальної допомоги громадянам Маловисківської  міської 

об’єднаної територіальної громади  на 2018 – 2020 роки»; 

3. Про участь у конкурсному відборі проектної заявки «Одностадійний   

проект  на капітальний ремонт  Маловисківського дошкільного 

навчального закладу №5 «Чебурашка» зовнішнє утеплення стін 



приміщення  та реконструкція  запасних виходів (сходів) в м.Мала 

Виска  Кіровоградської області по вул. Шевченка,7б»; 

4. Про участь у конкурсному відборі проектної заявки «Покращення 

благоустрою шляхом придбання спецтехніки (грейдера) для 

комунального  підприємства «Мала Виска МКП»; 

5. Про участь у конкурсному відборі проектної заявки «Капітальний 

ремонт автомобільної дороги Мала Виска – Паліївка»; 

6. Про участь у конкурсному відборі проектної заявки «Капітальний 

ремонт будівлі Маловисківської ЗОШ № 3 І-ІІІ ст.(утеплення фасадів, 

покрівлі, заміна вікон та дверей) по вул. Шкільна (20 років Жовтня), 3, 

м. Мала Виска»; 

7. Про делегування повноважень відділу освіти, молоді та спорту  

виконавчого комітету Маловисківської міської ради;  

8. Про затвердження Тимчасового положення  про конкурс на посаду 

директора  закладу  загальної  середньої освіти Маловисківської 

міської ради Кіровоградської області; 

9. Про підтвердження факту перебування нерухомого майна у 

комунальній власності міської ради ДНЗ «РОМАШКА»; 

10. Про підтвердження факту перебування нерухомого майна у 

комунальній власності міської ради «ЧЕБУРАШКА»; 

11. Про затвердження плану роботи Маловисківської міської ради  на 2018 

рік; 

12. Про додаткові заходи щодо підвищення ефективності запобігання і 

протидії корупції, вдосконалення діяльності органу місцевого 

самоврядування в реалізації антикорупційної стратегії; 

13. Про делегування Маловисківській районній державній адміністрації 

повноважень у сфері містобудування та архітектури; 

14. Про затвердження тарифів на послуги, що надаються комунальним 

підприємством  «Міський ринок»»; 

15. Про затвердження переліку платних соціальних послуг, порядок та 

умови їх надання комунальним підприємством Маловисківський центр 

надання соціальних послуг;  

16. Про затвердження інвестиційної програми у сфері поводження з 

побутовими відходами  комунального підприємства «Мала Виска 

Водоканал» на 2018-2022 роки; 

17. Про затвердження тарифів на централізоване водопостачання та 

водовідведення, тарифів на послуги з вивезення твердих побутових 

відходів, що надаються КП «Мала Виска Водоканал»; 

18. Про депутатський запит   групи депутатів: Плахути О.В., Ніколенка 

О.В. (далі - за списком 7 осіб); 

19. Про депутатський запит   групи депутатів: Плахути О.В., Ніколенка 

О.В. (далі - за списком 9 осіб) 

20. Про надання матеріальної допомоги Малахатьку Д.В. 

21. Земельні питання. 

 



Прошу проголосувати за такий порядок денний засідання 32-ї сесії 

міської  ради (поіменне голосування).  

                                                                                                                    ЗА-24 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ приймається. 

Шановні колеги! Нам необхідно затвердити РЕГЛАМЕНТ І ПОРЯДОК 

РОБОТИ 32-ї   сесії. На ваш розгляд пропонується наступний регламент і 

порядок роботи  сесії 

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

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

хвилин в кінці роботи сесії.  

Роботу 32-ї  сесії Маловисківської міської ради закінчити сьогодні, 

без перерви.  Інші пропозиції є? Немає. 

Прошу проголосувати за запропонований регламент і порядок 

роботи сесії.  (поіменне голосування)  

                                                                                                

 ЗА-24 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Приймається.                                                      

 

Шановні колеги! Переходимо до розгляду питань порядку денного: 

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

міський бюджет  на 2018 рік»; 

Доповідає завідувач   сектору фінансів відділу економіки та бухгалтерського 

обліку виконкому міської ради Похила Лариса Василіана   

(доповідає Похила Л.В.) 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-24 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Про затвердження Програми та Положення  про надання одноразової  

матеріальної допомоги громадянам Маловисківської  міської об’єднаної 

територіальної громади  на 2018 – 2020 роки» 

Доповідає заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради  Жовтило Алла Василівна    

(доповідає Жовтило А.В.) 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати 

ЗА-24 

                                                                                             ПРОТИ-0 



                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про участь у конкурсному відборі проектної заявки «Одностадійний   проект  

на капітальний  ремонт  Маловисківського дошкільного навчального закладу 

№5 «Чебурашка» зовнішнє утеплення стін приміщення  та реконструкція  

запасних виходів (сходів) в м.Мала Виска  Кіровоградської області по вул. 

Шевченка,76» 

Доповідає секретар міської ради Постолюк Леся Анатоліївна    

(доповідає Постолюк Л.А.) 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                              ЗА- 

                                                                                             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» 

Доповідає секретар міської ради Постолюк Леся Анатоліївна    

(доповідає Постолюк Л.А.) 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                              ЗА-24 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

Про участь у конкурсному відборі проектної заявки «Капітальний ремонт 

автомобільної дороги Мала Виска – Паліївка» 

Доповідає секретар міської ради Постолюк Леся Анатоліївна    

(доповідає Постолюк Л.А.) 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-24 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про участь у конкурсному відборі проектної заявки «Капітальний ремонт 

будівлі Маловисківської ЗОШ № 3 І-ІІІ ст.(утеплення фасадів, покрівлі, 

заміна вікон та дверей) по вул. Шкільна (20 років Жовтня), 3, м. Мала Виска» 



Про делегування повноважень відділу освіти, молоді та спорту  виконавчого 

комітету Маловисківської міської ради  

                                                                    

Доповідає начальник відділу освіти, молоді та спорту виконкому міської 

ради Шпак Алла Володимирівна    

(доповідає Шпак А.В.) 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

ЗА-11 

                                                                                             ПРОТИ-6 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-5 

Рішення не приймається. 

 

Про затвердження Тимчасового положення  про конкурс на посаду директора  

закладу  загальної  середньої освіти Маловисківської міської ради 

Кіровоградської області 

Доповідає начальник відділу 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-1 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-8 

Рішення приймається. 

 

Про підтвердження факту перебування нерухомого майна у комунальній 

власності міської ради ДНЗ «РОМАШКА» 

Доповідає секретар міської ради Постолюк Леся Анатоліївна    

(доповідає Постолюк Л.А.) 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

 

ЗА-24 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про підтвердження факту перебування нерухомого майна у комунальній 

власності міської ради «ЧЕБУРАШКА» 

Доповідає секретар міської ради Постолюк Леся Анатоліївна    

(доповідає Постолюк Л.А.) 



 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

ЗА-24 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про затвердження плану роботи Маловисківської міської ради  на 2018 рік 

Доповідає секретар міської ради Постолюк Леся Анатоліївна    

(доповідає Постолюк Л.А.) 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

ЗА-24 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про додаткові заходи щодо підвищення ефективності запобігання і протидії 

корупції, вдосконалення діяльності органу місцевого самоврядування в 

реалізації антикорупційної стратегії 

Доповідає секретар міської ради Постолюк Леся Анатоліївна    

(доповідає Постолюк Л.А.) 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

 

ЗА-24 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про делегування Маловисківській районній державній адміністрації 

повноважень у сфері містобудування та архітектури 

Доповідає завідувач сектору відділу ЖКГ Пісний Сергій Анатолійович     

(доповідає Пісний С.А.) 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

ЗА-24 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 



Про затвердження тарифів на послуги, що надаються комунальним 

підприємством  «Міський ринок»» 

Доповідає директор  КП «Міський ринок» Олініченко Олександр 

Олександрович 

(доповідає Олініченко О.О.)    

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

ЗА-24 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

 

 

Рішення приймається. 

 

Про затвердження переліку платних соціальних послуг, порядок та умови їх 

надання комунальним підприємством Маловисківський центр надання 

соціальних послуг. 

Доповідає директор комунального підприємства Центр надання соціальних 

послуг Хмара Іван  Іванович.    

(доповідає Хмара І.І.) 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

ЗА-24 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про затвердження інвестиційної програми у сфері поводження з побутовими 

відходами  комунального підприємства «Мала Виска Водоканал» на 2018-

2022 роки 

Доповідає спеціаліст – економіст  КП «Мала Виска Водоканал» Науменко 

Олена Олександрівна 

(доповідає Науменко О.О.) 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

ЗА-24 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 



Про затвердження тарифів на централізоване водопостачання та 

водовідведення, тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів, 

що надаються КП «Мала Виска Водоканал» 

Доповідає спеціаліст – економіст  КП «Мала Виска Водоканал» Науменко 

Олена Олександрівна 

(доповідає Науменко О.О.) 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

ЗА-12 

                                                                                             ПРОТИ-1 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-11 

Рішення не приймається. 

 

Про депутатський запит   групи депутатів: Плахути О.В., Ніколенка О.В. 

(далі - за списком 7 осіб) 

Доповідає секретар міської ради Постолюк Леся Анатоліївна    

(доповідає Постолюк Л.А.) 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

ЗА-24 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Рішення приймається. 

 

 

Про депутатський запит   групи депутатів: Плахути О.В., Ніколенка О.В. 

(далі - за списком 9 осіб) 

Доповідає секретар міської ради Постолюк Леся Анатоліївна    

(доповідає Постолюк Л.А.) 

 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

ЗА-24 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Рішення приймається. 

 

(Депутат Таран Л.В. залишає сесійну зали, у залі залишається 23 депутати) 

 

Про надання матеріальної допомоги Малахатько Д.В. 



Доповідає секретар міської ради Постолюк Леся Анатоліївна    

(доповідає Постолюк Л.А.) 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

 

ЗА-23 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

(Пленарне засідання залишають депутати Бровченко О.Д., Довгопола О.Г., 

Жигалов Т.М., Макарицька Н.М., у залі присутні 20 депутатів). 

 

Постолюк Л.А.: Земельні питання. Доповідає Цибульський І.А. 

Переред розглядом проектів рішень із земельних питань повідомляю, що до 

сесії міської ради надійшли заяви про конфлікт інтересів депутата Разілевича 

Р.А., про те, що він не прийматиме участі у прийнятті рішень за заявами 

гр.Коркач Лариси Анатоліївни та Коркача Станіслава Леонідовича. Так  які 

вказані особи є його близькими особами, то він  участі у голосуванні не 

прийматиме. 

(Доповідає Цибульський І.А.) 

 

Про  вилучення   земельних ділянок 

 

Депутат Разілевич: Повідомляю про конфлікт інтересів при розгляді даного 

питання. В зв’язку з цим участі у прийнятті рішення не братиму, від 

голосування утримуюся.  

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

ЗА-19 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Не голосував -1  

Разілевч Р.А. 

Рішення приймається. 

 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянам міської ради 

 

Депутат Разілевич: Повідомляю про конфлікт інтересів при розгляді даного 

питання. В зв’язку з цим участі у прийнятті рішення не братиму, від 

голосування утримуюся.  

 



Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

ЗА-19 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Не голосував -1  

Разілевч Р.А 

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-24 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

(До сесійної зали повертається депутат Жигалов Т.М., в залі 21 депутат) 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Озерній Т.Д. 

та Жердію В.М. за адресою: пров. Зарічний, 31 м. Мала Виска 

Маловисківського району 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

ЗА-21 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Кочерещенко Л.А. за адресою: вул. Красна, 39 с. Олександрівка 

Маловисківського району 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

ЗА-21 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 



Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

К.П. за адресою: вул. Привокзальна, 138 м. Мала Виска Маловисківського 

району 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

 

ЗА-21 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Рішення приймається. 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

В.В. за адресою: пров. Гоголя, 12 м. Мала Виска Маловисківського району 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

ЗА-21 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Л.М. та Дорофєєву М.Г. за адресою: вул. Калинова, 45 м. Мала Виска 

Маловисківського району 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

 

ЗА-21 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про надання у власність земельних ділянок гр. Сула Наталії Сергіївні за 

адресою: вул. Професійна, 44, м. Мала Виска Маловисківського району 

Кіровоградської області 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

ЗА-24 



                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про надання у власність шляхом продажу земельної ділянки гр. Чепігі Ю.М. 

в м. Мала Виска по вул. Горіхова 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

ЗА-21 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в користування на умовах оренди ФОП Філіпенко О.В.  в 

м. Мала Виска по вул. Пушкіна, 8 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

 

ЗА-21 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про погодження надання пропозицій щодо виділення земельної ділянки у 

власність із земель державної власності 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

ЗА-21 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення меж земельної ділянки  в натурі (на місцевості) для 

розміщення багатоквартирного житлового будинку по вул. Центральна, 134 

м. Мала Виска 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

 

ЗА-21 



                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про інвентаризацію земель під розміщення об’єктів комунальної власності 

відділу освіти, молоді та спорту  Маловисківської міської ради 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

ЗА-21 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про інвентаризацію земель під розміщення об’єктів комунальної власності 

технічної інфраструктуриМаловисківської міської ради 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

 

ЗА-21 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

в оренду терміном на 25 років гр. Бобришову А.Г. за адресою: вул. 

Центральна, 126 м. Мала Виска,  Кіровоградської області 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

 

 

ЗА-21 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про надання дозволу   на    виготовлення  проекту  землеустрою  щодо 

відведення  земельної ділянки в постійне користування  для будівництва та 

обслуговування церкви Праведної Єлизавети УПЦ КП по вул. Дружби в с. 

Паліївка 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

 



ЗА-21 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Про інвентаризацію земель під розміщення об’єктів комунальної власності 

Маловисківської міської ради 

 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

 

 

ЗА-21 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

 

Шановні  депутати!Порядок денний тридцять другої сесії вичерпано.  

 

Хто ще  бажає виступити? Питання розглянуті. Дякую усім за роботу. 

Отже, 32 – у  сесію міської ради сьомого скликання оголошую ЗАКРИТОЮ.  

 

(Звучить Державний Гімн України) 

 

 

 

Секретар ради                                                                        Л.А.ПОСТОЛЮК 

 


