
   
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  

СОРОКОВОЇ  ПОЗАЧЕРГОВОЇ СЕСІЇ   

МАЛОВИСКІВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ  

сьомого скликання 

ІІ засідання  

від 27 червня   2018 року    

 

29 червня 2018 року  

м.Мала Виска  

 

Початок засідання:10.00.    

 

Засідання сорокової сесії міської ради, ІІ засідання  відкриває та проводить 

Маловисківський міський голова Юрій Леонідович Гульдас. 

Протокол засідання сесії веде начальник загального відділу виконавчого комітету  

Маловисківської міської ради Берегуленко Тамара Михайлівна. 

 

Гульдас Ю.Л.: Доброго дня всім присутнім! На пленарне засідання сорокової 

позачергової сесії міської ради, ІІ засідання, з обраних 26 депутатів  з’явилося 

15депутатів. Відсутні 11 депутатів.Засідання міської ради є повноважним.  Продовжуємо 

після перерви 40-ову сесію міської ради. 

Отже, на порядок денний сорокової сесії Маловисківської міської ради сьомого 

скликання, ІІ засідання,  виноситься питання: 

1. Про затвердження рекомендованого розміру орендної плати за землю в % від 

нормативної грошової оцінки землі на 2019 рік; 

2. Про встановлення ставок та пільг зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне 

від земельної ділянки по Маловисківській міській на 2019 рік; 

Шановні колеги!  Переходимо до розгляду питань порядку денного: 

Про затвердження рекомендованого розміру орендної плати за землю в % від нормативної 

грошової оцінки землі на 2019 рік; 
Доповідає начальник відділу земельних відносин виконкому міської ради Цибульський 

І.А.  

(доповідає Цибульський І.А.) 

 

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

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-15 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-1 

Рішення приймається 

 
Гульдас Ю.Л.: Про встановлення ставок та пільг зі сплати податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки по Маловисківській міській на 2019 рік; 

Доповідає інспектор  сектору соціально – економічного  розвитку, інвестицій та проектної 

діяльності Сойченко Тетяна Василівна.  



(доповідає Сойченко Т.В.) 

 

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

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-14 

                                                                                        ПРОТИ-0 

                                                                     УТРИМАЛИСЬ-2 

 

Рішення приймається 

 

Гульдас Ю.Л.: Шановні  депутати! 

Порядок денний сорокової  сесії вичерпано.  

Питання розглянуті. Дякую усім за роботу. 

Отже, 40 – у  сесію міської ради сьомого скликання оголошую ЗАКРИТОЮ.  

(Звучить Державний Гімн України) 

 

 

 

Міський голова                                                                                            Ю.Л.ГУЛЬДАС 


