
   
У К Р А Ї Н А 

Маловисківська міська рада 

Маловисківського району  Кіровоградської області 

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

ПРОТОКОЛ  

СОРОК  ШОСТОЇ  ЧЕРГОВОЇ СЕСІЇ   

МАЛОВИСКІВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ  

сьомого скликання 

від 25  жовтня 2018 року    

Початок засідання:10.00.    

Засідання сорок шостої чергової сесії міської ради відкриває та проводить 

Маловисківський міський голова Гульдас Юрій Леонідович. 

Протокол засідання сесії веде начальник загального відділу виконавчого комітету  

Маловисківської міської ради Берегуленко Тамара Михайлівна. 

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

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

з’явилося 17депутатів. Відсутні   9 депутатів. 

Які будуть пропозиції  щодо початку  роботи сесії ?(вносяться    п р о п о з и ц і ї ) 

Гульдас Ю.Л.:  Надійшла пропозиція розпочати роботу пленарного засідання  

сорок шостої   сесії.  Прошу проголосувати (поіменне голосування) : 

 

                                                                                                                    ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Сорок шосту  сесію Маловисківської міської ради сьомого скликання оголошую 

ВІДКРИТОЮ.  

(Звучить гімн України) 

 

Гульдас Ю.Л.:  На пленарне засідання сорок шостої  сесії міської ради запрошені: 

заступники міського голови  

керівники структурних підрозділів міської ради 

сільські старости 

керівники комунальних підприємств, підпорядкованих міській раді; 

старійшини.  

Пропоную до затвердження Порядку денного 46-ї сесії міської ради провести 

нагородження відзнаками Маловисківської міської ради та Кіровоградської обласної 

державної адміністрації. 

 Отже, Подякою Кіровоградської обласної державної адміністрації нагороджується 

Бабенко Вадим Іванович, директор ТОВ «ХЮРРЕМ», м. Мала Виска,  за сумлінну працю, 

вагомий особистий внесок у соціально – економічний  розвиток області активну 

громадську позицію та з нагоди Дня підприємця.  

А стипендією Маловисківського міського голови «ГОРДІСТЬ ГРОМАДИ», 

відповідно до рішення міської ради від 2112.2017 № 808  яким визначено Порядок 

нагородження, стипендія вручається  

Кучеренку Веніаміну,  

Редько Максиму,  

Данілову Костянтину, 



Нарогянській Ірині,  

Петрову Олександру,  

Панченко Софії,  

Кобкіній Дар»ї,  

Услистій Олесі,  

Снісарю Руслану,  

Вовку Владиславу, 

Коноваленко Софії,  

Коноваленко Олександрі,  

Роздайбіді Андрію,  

Фокші Дар»ї,  

Червак Анастасії,  

Чернецькій Сніжані,  

Яцинюк Вікторії,  

Мироненку Даніїлу.  

(міський голова Ю.Гульдас вручає дітям грамоти) 

 

Гульдас Ю.Л. Урочисту частину закінчено. Переходимо до планової роботи 

чергової сесії.  

Отже, на порядок денний сорок шостої сесії Маловисківської міської ради сьомого 

скликання виносяться  такі питання: 

1. Про звіт про виконання бюджету за ІІІ квартал 2018 року.  

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

бюджет  на 2018 рік». 

3. Про затвердження міської комплексної програми соціальної підтримки учасників 

АТО (операції об’єднаних сил), членів їх сімей, сімей загиблих учасників АТО, 

постраждалих учасників Революції Гідності та вшанування пам’яті загиблих на 

2019 – 2021 роки.  

4. Про внесення змін до Програми та Положення  про надання одноразової  

матеріальної допомоги громадянам Маловисківської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2019 – 2020 роки. 

5. Про  визначення  балансоутримувачів  об’єктів  культурної спадщини 

розташованих на території  Маловисківської  об’єднаної територіальної громади. 

6. Про надання дозволу на проведення конкурсу на право оренди нерухомого майна 

комунальної власності Маловисківської міської ради. 

7. Про внесення змін до договорів оренди приміщень ФАПів, в зв’язку з  

реорганізацією юридичної особи, продовження строку дії договорів оренди. 

8. Про затвердження детального плану  території кварталу вул. Промислова, вул. О. 

Кошового з метою впорядкування ділянки та реконструкції комплексу будівель по 

вул. Промисловій, 6 в м. Мала Виска, Маловисківського району, Кіровоградської 

області. 

9. Земельні питання.  

 

У кого є ще пропозиції до порядку денного? Немає.  

Прошу проголосувати за такий порядок денний засідання 46-ї  сесії міської  ради 

(поіменне голосування).  

                                                                                                                                  ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

 

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

затвердити РЕГЛАМЕНТ І ПОРЯДОК РОБОТИ 46-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 46-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-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

 

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

денного: 

 

Гульдас Ю.Л.:  Про звіт про виконання бюджету за ІІІ квартал 2018 року 

Доповідає завідувач сектором фінансів відділу економіки та бухгалтерського обліку 

виконкому міської ради Похила Лариса Василівна    

(доповідає Похила Л.В.) 

 

Депутат Бровченко О.Д.: Пропоную, щоб відзвітували про використання розпорядники 

коштів. 

Похила Л.В.: Такий звіт буде підготовлено за результатами виконання бюджету за 2018 

рік. Тоді буде доцільно заслухати головних розпорядників коштів. 

 

Гульдас Ю.Л.: Пропоную заслухати звіти розпорядників коштів за результатами 

виконання бюджету за 2018 рік.    Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                    ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

  

Гульдас Ю.Л.:   Про внесення змін до рішення від 21 грудня  2017 року № 802 «Про 

міський бюджет  на 2018 рік» 

Доповідає завідувач сектором фінансів відділу економіки та бухгалтерського обліку 

виконкому міської ради Похила Лариса Василівна    

(доповідає Похила Л.В.) 

 

Гульдас Ю.Л.:  Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                         

ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Гульдас Ю.Л.:  Про затвердження міської комплексної програми соціальної підтримки 

учасників АТО (операції об’єднаних сил), членів їх сімей,  сімей  загиблих учасників 

АТО, постраждалих учасників Революції Гідності та вшанування пам’яті загиблих на 2019 

– 2021 роки  



Доповідає заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Жовтило Алла Василівна 

(доповідає Жовтило А.В.) 

 

Гульдас Ю.Л.:  Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати     

                                                                                                                                                  ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Гульдас Ю.Л.:  Про внесення змін до  Програми та Положення  про надання одноразової  

матеріальної допомоги громадянам Маловисківської міської об’єднаної територіальної 

громади на 2019 – 2020 роки 

Доповідає заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Жовтило Алла Василівна 

(доповідає Жовтило А.В.) 

 

Гульдас Ю.Л.:  Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                                                                                                                                                              

ЗА-17 

                                                                                          ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Гульдас Ю.Л.:  Про  визначення балансоутримувачів  об’єктів культурної спадщини 

розташованих на території  Маловисківської  об’єднаної територіальної громади 

Доповідає заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Жовтило Алла Василівна 

(доповідає Жовтило А.В.) 

 

Гульдас Ю.Л.:  Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                        

ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Гульдас Ю.Л.:  Про надання дозволу на проведення конкурсу на право оренди нерухомого 

майна комунальної власності Маловисківської міської ради 

Доповідає секретар міської ради Постолюк Леся Анатоліївна    

(доповідає Постолюк Л.А.) 

 

Гульдас Ю.Л.:  Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 



Гульдас Ю.Л.:  Про внесення змін до договорів оренди приміщень ФАПів, в зв’язку з  

реорганізацією юридичної особи, продовження строку дії договорів оренди 

Доповідає секретар міської ради Постолюк Леся Анатоліївна    

(доповідає Постолюк Л.А.) 

 

Гульдас Ю.Л.:  Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Гульдас Ю.Л.:  Про затвердження детального плану  території кварталу вул. Промислова, 

вул. О. Кошового з метою впорядкування ділянки та реконструкції комплексу будівель по 

вул. Промисловій, 6 в м. Мала Виска, Маловисківського району, Кіровоградської області 

Доповідає начальник відділу житлово – комунального господарства виконкому міської 

ради Пісний Сергій Анатолійович. 

(Доповідає Пісний С.А.) 

 

Гульдас Ю.Л.:  Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :     

 

Депутат Ніколенко О.В.: Повідомляю, що при розгляді даного питання маю конфлікт 

інтересів, брати участі у прийнятті рішення не буду.   

                                                                                                                    ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Не голосував – 1 Ніколенко О.В. 

Рішення приймається 

 

Гульдас Ю.Л.:  Земельні питання. Доповідає начальник відділу земельних відносин 

Цибульський Ігор Анатолійович.  Перед розглядом земельних питань повідомляю, що до 

міської ради надійшло дві заяви про конфлікт інтересів під час розгляду земельних питань 

– за заявою Груші О.М. маю конфлікт інтересів я та депутат Гульдас Сергій Юрійович. 

Участі у голосуванні  з даного питання  не прийматимемо. Також заяви про конфлікт 

інтересів надійшли від депутатів Разілевича Романа Анатолійовича та Бровченка 

Олександра Дмитровича. 

 

Отже, розпочинаємо розгляд земельних питань: 

 

Про  вилучення   земельних ділянок  

 

Гульдас Ю.Л.:  Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Не голосував 1 Разілевич Р.А. 

Рішення приймається 

 



Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянам міської ради 

 

Гульдас Ю.Л.:  Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

                                                                                                                    ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Не голосував 1 Разілевич Р.А. 

Рішення приймається 

Про надання у власність земельної ділянки гр. Подчиненко Світлані Анатоліївні за 

адресою: вул. Південна, 22/21, м. Мала Виска Маловисківського району Кіровоградської 

області 

 

Гульдас Ю.Л.:  Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

                                                                                                                    ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про надання у власність земельної ділянки гр. Сафроновій Людмилі Леонідівні за 

адресою: вул. І. Сухомлина, 70, м. Мала Виска Маловисківського району Кіровоградської 

області 

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

                                                                                                                    ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

Про надання у власність земельної ділянки гр. Гавріш Антоніні Андріївні за адресою: вул. 

Вишнева, 34/14, м. Мала Виска Маловисківського району Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.:  Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

 

                                                                                                                                                                                    

ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про надання дозволу гр. Подчиненко Світлані Анатоліївні на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для будівництва та розміщення 

гаража для легкового автомобіля в м. Мала Виска по вул. Шевченка  

 

Гульдас Ю.Л.:  Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

                                                                                                                    ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 



 

Про надання дозвіл гр. Горобець Вікторії Валеріївні на розроблення проекту землеустрою 

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

легкового автомобіля в м. Мала Виска по вул. Європейська  

 

Гульдас Ю.Л.:  Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

                                                                                                                    ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про надання дозволу гр. Грузіну Володимиру Дмитровичу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для будівництва та розміщення 

гаража для легкового автомобіля в м. Мала Виска по вул. Європейська  

 

Гульдас Ю.Л.:  Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :                                                                                                                                                                                                                                                                            

ЗА-17 

                                                              ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Степановичу за адресою: вул. Велігіна, 93 м. Мала Виска, Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.:  Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

                                                                                                                    ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Туз Марії Никандрівні  за адресою: вул. Петра Кізіма, 33 с. Олександрівка 

Маловисківського району 

 

Гульдас Ю.Л.:  Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

                                                                                                                    ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження технічної документації щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Бєляковій В.І. за адресою: вул. Шкільна, 14 

с. Паліїівка Маловисківського району 

 

Гульдас Ю.Л.:  Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      



                                                                                                                                                                                                                                        

ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження технічної документації щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Чабаненку М.С. за адресою: вул. 

Першотравнева, 3 м. Мала Виска Маловисківського району 

 

Гульдас Ю.Л.:  Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

                                                                                                                    ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про надання дозволу на розміщення тимчасової споруди для провадження 

підприємницької діяльності ФОП Романів М.М. в м. Мала Виска по вул. Містечкова 

 

Гульдас Ю.Л.:  Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

                                                                                                                    ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної 

ділянки КП «Мала Виска Водоканал» за адресою: вул. Шевченка  м. Мала Виска 

 

Гульдас Ю.Л.:  Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

                                                                                                                    ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Дубовець Яні Олександрівні. за адресою: вул. Шевченка, 23 с. Первомайське 

Маловисківського району 

 

Гульдас Ю.Л.:  Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

                                                                                                                                                                                                                                        

ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність    

гр. Кравець М. В. за адресою: вул. Степова, 11 с. Первомайське Маловисківського району 

 



Гульдас Ю.Л.:  Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

                                                                                                                                                                                                                                        

ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

користування на умовах оренди гр. Бровченку Олександру Дмитровичу шляхом зміни 

цільового призначення землі за адресою: вул. Промислова, 20, м. Мала Виска,  

Кіровоградської області 

 

Гульдас Ю.Л.:  Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

                                                                                                                                                                                                                                        

ЗА-16 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Не голосував 1 Бровченко О.Д. 

Рішення приймається 

 

Про надання дозволу на розміщення тимчасової споруди для провадження 

підприємницької діяльності Кудрі В.В. в         м. Мала Виска по вул. Шевченка, (біля ЦРЛ)  

 

Гульдас Ю.Л.:  Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

                                                                                                                    ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про надання згоди на розроблення проекту землеустрою  щодо  відведення земельної 

ділянки в користування на умовах оренди  Груші О.М. 

 

Гульдас Ю.Л.:  Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

                                                                                                                                                                                                                                        

ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про внесення змін до рішення сесії Маловисківської міської ради №1196 від 30.09.2018 

року «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Почтарю І.М., Міцулу 

В.Б., Джмелюку М.А., Кушнієнку Л.О. за адресою: вул. Центральна, 134  м. Мала Виска, 

Кіровоградської області» 

 

Гульдас Ю.Л.:  Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

                                                                                                                    ЗА-17 



                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про надання дозволу комунальному підприємства «Регіональний центр розвитку послуг» 

Кіровоградської обласної ради на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в межах Маловисківської міської ради Маловисківського району 

Кіровоградської області  

 

Гульдас Ю.Л.:  Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

                                                                                                                    ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про прийняття у комунальну власність Маловисківської міської ради (ОТГ) з державної 

власності земельних ділянок сільськогоспо¬дарського призначення 

 

Гульдас Ю.Л.:  Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення. 

Прошу   проголосувати :      

                                                                                                                    ЗА-17 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Гульдас Ю.Л.:  Шановні  депутати! Порядок денний сорок шостої  сесії вичерпано.  

Питання розглянуті.  

Переходимо до різного  

Звернення Середенко Ольги Михайлівни, мешканки с.Первомайське. Зачитує секретар 

ради Постолюк Л.А. 

(виступ Середенко О.М.) 

Гульдас Ю.Л.:  Вважаю, що доречним буде проінформувати міську раду про те, що 23 

жовтня надійшло до Маловисківської міської ради рішення Маловисківської районної 

ради від 23.10.2018 року №305 «Про безоплатну передачу бібліотечного фонду та ресурсів 

комунальної установи «Маловисківської районної бібліотеки».  

(виступ Мазур О.М.) 

Звернення Мазур Олени Миколаївни, голови громадської організації «Маловисківська 

Народна Рада», мешканки м. Мала Виска. Зачитує Постолюк Л.А. 

 

Гульдас Ю.Л.:  Усі звернення розглянуті. Дякую усім за роботу. Отже, 46 – у  сесію 

міської ради сьомого скликання оголошую ЗАКРИТОЮ.  

(Звучить Державний Гімн України) 

 

 

 

 

Міський голова                                                                            Ю.Л.ГУЛЬДАС  


