
  

 
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПРОТОКОЛ  

ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ 

25 чергової  СЕСІЇ МІСЬКОЇ РАДИ 8  СКЛИКАННЯ 

 

Дата проведення : 30 червня  2022 року  
Початок засідання: 10.00. 
Місце проведення: сесійна зала міської ради, вул. Спортивна. 6. м. Мала Виска 

Головуючий – секретар ради Постолюк Леся Анатоліївна  

Постолюк Л.А.: Доброго дня, шановні депутати та усі присутні. У 

залі з 26 депутатів міської ради присутні 21  депутатів.  

Які будуть пропозиції щодо початку роботи сесії?  

(вносяться п р о п о з и  ц і  ї ) 

Надійшла пропозиція розпочати роботу пленарного засідання двадцять 

п’ятої сесії міської ради. Прошу проголосувати (поіменне голосування): 

 

ЗА-21 

ПРОТИ-0 

      УТРИМАЛИСЬ-0 
Рішення приймається 
  
Постолюк Л.А.: Двадцять п’яту сесію Маловисківської міської ради 

восьмого скликання оголошую ВІДКРИТОЮ. 
(Звучить гімн України) 

Постолюк Л.А.: На пленарне засідання двадцять п’ятої сесії міської ради 

запрошені розробники проектів рішень з числа працівників виконавчого 

комітету міської ради, структурних підрозділів та підпорядкованих 

комунальних підприємств, та територіальних відомств. Отже, на порядок 

денний двадцять п’ятої сесії Маловисківської міської ради вносяться такі 
питання: 

1. Про внесення змін до міської Програми соціального захисту та підтримки 
внутрішньо переміщених осіб на 2022 рік 

2. Про затвердження Програми заходів національного спротиву 
Маловисківської міської територіальної громади на 2022 рік 

3. Про внесення змін до рішення  міської ради від №1356 від 07 березня 
2022 року «Про створення матеріального резерву Маловисківської 
міської територіальної громади для запобігання і ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій»(зі змінами згідно рішення від 31 березня 
2022№1360) 

4. Про внесення змін до рішення від 22 грудня 2021 року № 1167 «Про 



бюджет Маловисківської міської територіальної громади на 2022 рік» 

5. Про внесення змін до Переліку другого типу об’єктів комунальної 
власності  Маловисківської  територіальної громади, що підлягають 
передачі в  оренду без проведення аукціону затвердженого  рішенням 
сесії міської ради № 836 від 26.08.2021р. та затвердження його в новій 
редакції    

6. Про безоплатну передачу майна з балансу Маловисківської міської ради 
на баланс комунального підприємства «Міський ринок» 

7. Про затвердження Переліку адміністративних послуг, які надаються через 
відділ надання адміністративних послуг Маловисківської міської ради 

8. Про внесення змін в план оптимізації мережі закладів освіти 
Маловисківської міської територіальної громади та затвердження в новій 
редакції 

9. Про створення Філії «заклад дошкільної освіти «Колосок»                                 
с. Олександрівка» Комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) 
«Ромашка», внесення змін в Статут Комунального закладу дошкільної 
освіти (ясла-садок)  «Ромашка» Маловисківської міської ради  
Кіровоградської області та затвердження в новій редакції 

10. Про ліквідацію Олександрівської філії «Початкова школа –заклад 
дошкільної освіти» Комунального закладу  «Маловисківська гімназія № 3 
імені Григорія Перебийноса» Маловисківської міської ради 
Кіровоградської області»,  Філії «Миролюбівська гімназія» Комунального 
закладу «Маловисківська гімназія № 3 імені Григорія Перебийноса» 
Маловисківської міської ради Кіровоградської області», внесення змін в 
Статут Комунального закладу «Маловисківська гімназія № 3  імені 

Григорія Перебийноса» Маловисківської міської ради Кіровоградської  
області та затвердження в новій редакції 

11. Про пониження ступеня та перейменування Маловисківської ЗШ № 4 І-ІІІ 
ступенів 

12. Про затвердження Порядку  передачі на території Маловисківської 
міської територіальної громади гуманітарної допомоги, наданої 
донорами, в умовах воєнного стану в Україні 

13. Про встановлення ставок та пільг зі сплати податку на нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділянки по Маловисківській міській раді 
Маловисківській міській територіальній громаді 

14. Про затвердження ставок єдиного податку  для  першої   та другої групи 
фізичних осіб-підприємців  по Маловисківській міській раді  

Маловисківській міській територіальній  громаді 
15. Про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку на 

території Маловисківської міської ради (Маловисківської територіальної  
громади) на 2023 рік 

16. Про встановлення розмірів орендної плати за земельні ділянки на 
території Маловисківської міської ради (Маловисківської  територіальної 
громади) на 2023 рік 
17. Земельні питання, згідно проектів рішень 25 -ї сесії.У кого 
є ще пропозиції щодо порядку денного?  

Депутат Щербак В.В.:  Доводжу до Вашого відому, як міською 
радою виконуються рішення ради. У четвер, 9 червня,  ми передали 



ТЗ РЕНО ДАСТЕР Мар'янівській громаді, автомобіль 
Великовисківської амбулаторії, а у наступний понеділок – ТЗ РЕНО 
ДАСТЕР передали на війну. Рішенням ради було затверджено 
комісію по передачі рухомого та нерухомого майна Мар'янівській 
громаді, а передачі не відбулося.  Обладнання та майно в 
Великовисківській амбулаторії забрали. Пропозиція – розглянути 
можливість встановлення в приміщенні поліклінічного відділення 
Маловисківської лікарні термінал для безготівкової оплати за 
медичні послуги, які входять до Переліку платних послуг 
Маловисківсьокї лікарні , вул.Шевченка,64,  м.Мала Виска . 

Депутат Ніколенко О.В.:  Пропозиція – внести на розгляд ради 
питання про достовірність передачі майна Маловисківької міської 
ради на потреби ЗСУ, а саме: транспортного засобу РЕНО ДАСТЕР, 
балансоутримувачем якого було КНП «Маловисківський центр 
первинної медико-санітарної допомоги», без рішення ради. А також 
– заслухати звіт на черговій сесії міської ради стан укриттів в 
закладах  освіти  міської ради, де планується з 01.09.2022 року очне 
навчання дітей, яке фактично розпочнеться через два місяці.  

Депутат Крило О.А.:  Про заборону на території Маловисківсьокї 
міської ради використання піротехнічних засобів в період воєнного 
стану.   

Постолюк Л.А.:  Пропозиції приймаються.  Прошу проголосувати за такий 

Порядок денний пленарного засідання 25 -ї сесії міської  ради (поіменне 

голосування з урахуванням пропозицій депутатів).  

ЗА- 21 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                     УТРИМАЛИСЬ- 0 

Рішення приймається  

 

Постолюк Л.А.: ПОРЯДОК ДЕННИЙ приймається. Переходимо до 20  

хвилин для оголошень депутатів ради. 

 

Депутат Щербак В.В.: Доводжу до відома, як виконуються рішення міської 

ради. Рішення про передачу майна Мар’янівській територіальній громаді майна 

Великовисківської амбулаторії не виконано. У четвер, 9 червня,  ми передали 

ТЗ РЕНО ДАСТЕР Мар'янівській громаді, автомобіль Великовисківської 

амбулаторії, а у наступний понеділок – ТЗ РЕНО ДАСТЕР передали на війну. 

Рішенням ради було затверджено комісію по передачі рухомого та нерухомого 

майна Мар'янівській громаді, а передачі не відбулося. Обладнання та майно в 

Великовисківській амбулаторії забрали. Це не був автомобіль сільської ради, це 

був автомобіль лікарів, щоб вони могли відвідати пацієнтів, яким надаються 

послуги Великовисківською амбулаторією. Якщо вже передавали автомобіль, 

то треба було скерувати дане рішення до керівництва Мар'янівської громади,бо 

рішення про передачу майна вже було прийнято. Наступне. У рішенні було 

прописано – передати амбулаторію з рухомим та нерухомим майном. Створити 

комісію, провести інвентаризацію та передати. Натомість, приїхали три 

автомобілі, в т.ч., і автомобіль, які первозить осіб з інвалідністю, з міської ради, 



і працівники, які приїхали в ньому, почали все забирати, в т.ч. і жалюзі. У нас 

немає чужих і своїх. Амбулаторію будувала держава, і вона була в 

Маловисківському районі. Це не є заслугою Маловисківської первинки, їм 

район передав амбулаторію у с.Велика Виска. Треба мати повагу до наших 

сусідів. В результаті порушено рішення міської ради про передачу. Комісії при 

цьому не було. Прийшов сільський голова і сказав, що без комісії передачі не 

буде.  

 

Депутат Ніколенко О.В.: Якщо власник – Маловисківська  міська рада - 

прийняв рішення, прийнята процедура передачі майна, потрібно його виконати. 

Перед виконавчою гілкою влади стоїть завдання рішення виконати. 

 

Депутатка Маркова Н.М.:Можливо це система – голосувати про одні 

рішення, видавати інші рішення? 

 

Депута Ніколенко О.В.: КНП «Маловисківський ЦПМСД» порушило порядок 

передачі майна. 

 

Постолюк Л.А.: Сьогодні присутня головний бухгалтер КНП 

«Маловисківський ЦПМСД» Ірина Петрівна Тупчій, надамо їй слово. 

 

Депутат Ніколенко О.В.:Усі ТЗ ставляться на облік ЗСУ для передачі в умовах 

воєнного стану, але на практиці йде врегулювання даного питання між 

військовим комісаріатом та власником ТЗ. Згідно цього передача повинна 

відбуватися відбутися згідно норм чинного законодавства. На якій підставі 

було порушено процедуру передання і чи дійсно сталася така ситуація – мій 

депутатський запит.  

 

Тупчій І.П.: Передача спецтранспорту відбулася після прийняття рішення 

міською радою. Але вибору у адміністрації КНП не було – під час передачі 

було чітко вказано, який саме транспортний засіб, що перебуває на балансі у 

КНП «ЦПМСД» вимагається передати, що зазначено у наряді на поставку 

техніки, згідно отриманого наряду протягом 24 годин. Всі комунальні 

транспортні засоби перебувають на державному обліку.  

 

Депута Ніколенко О.В.: Власник Маловисківська міська рада мала право 

зібратися і прийняти рішення щодо передачі транспортного  засобу ЗСУ, 

власником якого є громада. 

 

Депутат Ніколенко М.В.: Я з свого господарства передав на ЗСУ не одну 

одиницю техніку, і я знаю, що перед тим, як транспортний засіб вилучається, 

представники військового комісаріату погоджують з власником. Яку саме 

одиницю техніки їм буде передано погоджується власником. Як Ви могли 

передати техніку, яка вже не належить Вашому комунальному підприємству. 

Хто від імені міської ради підписав акт приймання – передачі  транспорту? 

 



Тупчій І.П.: Керівник Левченко Ольга Миколаївна. Транспортний засіб 

переданий у тимчасове користування.   

 

Депутатка Бровченко Л.В.: А хто Вам надав наказ передавати саме той 

автомобіль, який за рішенням ради передавався Мар'янівській громаді. 

  

Депутат Ніколенко М.В.:Транспортний засіб, який був переданий рішенням 

ради  Великовисківській амбулаторії ДАСТЕР, був придбаний за кошти 

державного бюджету. Ви порушили – передали державне майно. А Ви 

порушили закон. Діти, батьки, жінки, яких захищає ЗСУ, залишилися без 

якісної лікарської допомоги. 

 

Депутат Зелюнко О.Ф.: Рада прийняла рішення про передачу ТЗ Марянівській 

громаді, і ви не можете вирішувати. Якось дивно отримується – коли треба 

вирішити питання про придбання дров у ФАП, ви довго вирішуєте, а передати 

техніку – дуже швидко все вирішилося.  

 
Ніколенко М.В.:Вважає за необхідне - створення тимчасової 
контрольної комісії з питання виконання рішення Маловисківської 
міської ради по передачі майна Маловисківською міською радою 
Марянівській сільській раді, балансоутримувачем якого був  КНП 
«Маловисківський центр первинної медико-санітарної допомоги».  
Прошу підтримати.  

Постолюк Л.А.: Пропоную на наступну сесію внести проєкт рішення зі 

складом тимчасової контрольної комісії з питання передачі майна 

Мар'янівській територіальній громаді. Процедурне питання. 

 

Прошу голосувати. 

 ЗА- 20 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                     УТРИМАЛИСЬ-1 

 

Постолюк Л.А.: Рішення приймається. Рухаємося далі.  Шановні колеги!  Ви 

усі ознайомлені з порядом денним, до якого внесені питання про затвердження 

місцевих податків та зборів. Шановні колеги, перед пленарним засіданням вам 

роздали пам’ятки про врегулювання конфлікту інтересів міським головою, 

секретарем та депутатами міської радам, який може виникнути у зазначених 

осіб під час участі розгляді, підготовці та прийняття рішень місцевою радою, 

тобто Ви вчергове попереджені про випадки, коли у Вас можуть під час Вашої 

депутатської діяльності, може виникнути конфлікт інтересів – реальний чи 

потенційний. Сьогодні на порядку денному проєкти рішень щодо місцевих 

податків, які становлять при прийнятті у депутатів потенційний конфлікт 

інтересів. Перед розглядом питань порядку денного від себе, як секретаря ради,  

та  від депутатів присутніх на пленарному засідання 25-ї  сесії міської ради, 

заявляю про потенційний конфлікт інтересів, як у осіб, які мають 

представницькі повноваження, що може впливати на об’єктивність чи 

неупередженість прийняття депутатами рішень. Таким чином прийняття рішень 



шляхом голосування буде здійснюватися з дотриманням правил врегулювання 

конфлікту інтересів, передбачених ст. 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні».  

Переходимо до розгляду питань порядку денного: 

1. Про внесення змін до міської Програми соціального захисту та 

підтримки внутрішньо переміщених осіб на 2022 рік 

Доповідає заступник міського голови  Жовтило Алла Василівна  

(Сесійну залу залишив депутат Нетреба О.М. ) 

(Доповідає Жовтило А.В.)  

 

Постолюк Л.А.:Прошу проголосувати:   

ЗА- 20 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження Програми заходів національного спротиву 

Маловисківської міської територіальної громади на 2022 рік 

Доповідає спеціаліст з цивільного захисту надзвичайних ситуацій та 

техногенної безпеки Графенюк Олександр Ігорович 

(доповідає Графенюк О.І.) 

 

Постолюк Л.А.:Прошу проголосувати: 

ЗА- 20 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

 

Про внесення змін до рішення  міської ради від №1356 від 07 березня 2022 

року «Про створення матеріального резерву Маловисківської міської 

територіальної громади для запобігання і ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій»(зі змінами згідно рішення від 31 березня 

2022№1360) 

Доповідає спеціаліст з цивільного захисту надзвичайних ситуацій та 

техногенної безпеки Графенюк Олександр Ігорович 

(доповідає Графенюк О.І.) 

 

Постолюк Л.А.:Прошу проголосувати: 

ЗА- 20 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

 

Про внесення змін до рішення від 22 грудня 2021 року № 1167 «Про бюджет 

Маловисківської міської територіальної громади на 2022 рік» 

Доповідає начальник фінансового управління міської ради Похила 

Лариса Василівна  



(доповідає Похила Л.В.) 

 

Постолюк Л.А.:Надійшла  пропозиція прийняти за основу  

(Зал залишив Ткаченко В.А, а до зали повернувся Нетреба О.М. ) 

Прошу проголосувати:  

ЗА-20  

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Постолюк Л.А.:Про внесення змін до рішення від 22 грудня 2021 року № 

1167 «Про бюджет Маловисківської міської територіальної громади на 

2022 рік» з пропозицією Щербака В.В. 

Прошу проголосувати:  

ЗА-20  

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Постолюк Л.А.:Про внесення змін до рішення від 22 грудня 2021 року № 

1167 «Про бюджет Маловисківської міської територіальної громади на 

2022 рік» в цілому з урахуванням пропозиції Щербака В.В. 

Прошу проголосувати:  

ЗА-20  

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про внесення змін до Переліку другого типу об’єктів комунальної 

власності Маловисківської територіальної громади, що підлягають 

передачі в оренду без проведення аукціону затвердженого рішенням сесії 

міської ради № 836 від 26.08.2021р. та затвердження його в новій редакції    

Доповідає спеціаліст ІІ категорії відділу містобудування, 

архітектури, будівництва та житлово -комунального господарства 

Вовк Ольга Олександрівна  

(доповідає Вовк О.О.) 

 

Постолюк Л.А.:Прошу проголосувати:  

ЗА- 20 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про безоплатну передачу майна з балансу Маловисківської міської ради на 

баланс комунального підприємства «Міський ринок»   

Доповідає спеціаліст ІІ категорії відділу містобудування, 

архітектури, будівництва та житлово -комунального господарства 



Вовк Ольга Олександрівна 

(доповідає Вовк О.О.) 

 

Постолюк Л.А.:Прошу проголосувати:  

ЗА-20  

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження Переліку адміністративних послуг, які надаються через 

відділ надання адміністративних послуг Маловисківської міської ради 

Доповідає начальник відділу надання адміністративних послуг 

Бєлова Анна Сергіївна  

(доповідає Бєлова А.С.) 

 

 

Постолюк Л.А.:Прошу проголосувати:  

ЗА-20  

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про внесення змін в план оптимізації мережі закладів освіти 

Маловисківської міської територіальної громади та затвердження в новій 

редакції 

Доповідає: головний спеціаліст відділу освіти, молоді та спорту 

виконавчого комітету Маловисківської міської ради Мельчуцький 

В’ячеслав Григорович  

(доповідає Мельчуцький В.Г.) 

 

Постолюк Л.А.:Прошу проголосувати:  

ЗА-12  

                                                                                                      ПРОТИ-2 

                                                                                                     УТРИМАЛИСЬ-6 

Рішення НЕ приймається 

 

 

Про пониження ступеня та перейменування Маловисківської ЗШ № 4 І-ІІІ 

ступенів 

Доповідає: головний спеціаліст відділу освіти, молоді та спорту 

виконавчого комітету Маловисківської міської ради Мельчуцький 

В’ячеслав Григорович  

(доповідає Мельчуцький В.Г.) 

 

Постолюк Л.А.:Прошу проголосувати:  

ЗА-20  



                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження Порядку передачі на території Маловисківської міської 

територіальної громади гуманітарної допомоги, наданої донорами, в 

умовах воєнного стану в Україні 

Доповідає секретар ради Постолюк Леся Анатоліївна  

(доповідає Постолюк Л.А.)  

(Зал зашив депутат Гульдас С.Ю.) 

 

Постолюк Л.А.:Прошу проголосувати:  

ЗА- 19 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

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

відмінне від земельної ділянки по Маловисківській міській раді 

Маловисківській міській територіальній громаді 

Доповідає начальник відділу соціально – економічного розвитку, 

інвестицій та проектної діяльності Федоренко Галина Вікторівна  

(доповідає Федоренко Г.В.)  

 

Постолюк Л.А.:Прошу проголосувати:  

ЗА-8  

                                                                                                      ПРОТИ-2 

                                                                                                     УТРИМАЛИСЬ-9 

Рішення НЕ приймається 

 

(До зали  повернувся Ткаченко В.А.) 

 

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

відмінне від земельної ділянки по Маловисківській міській раді 

Маловисківській міській територіальній громаді з пропозицію Щербака 

В.В. 

 

Постолюк Л.А.:Прошу проголосувати:  

ЗА-13 

                                                                                                      ПРОТИ-2 

                                                                                                     УТРИМАЛИСЬ-5 

Рішення НЕ приймається 

 

Про затвердження ставок єдиного податку для  першої та другої групи 

фізичних осіб-підприємців по Маловисківській міській раді 

Маловисківській міській територіальній громаді 

Доповідає начальник відділу соціально – економічного розвитку, 



інвестицій та проектної діяльності Федоренко Галина Вікторівна  

(доповідає Федоренко Г.В.)  

 

 

Постолюк Л.А.:Прошу проголосувати:  

ЗА-20  

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку на 

території Маловисківської міської ради (Маловисківської територіальної  

громади) на 2023 рік 

Доповідає: начальник відділу земельних відносин Цибульський 

Ігор Анатолійович  

 

Постолюк Л.А.:Прошу проголосувати:  

ЗА-20  

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про встановлення розмірів орендної плати за земельні ділянки на 

території Маловисківської міської ради (Маловисківської територіальної 

громади) на 2023 рік 

Доповідає: начальник відділу земельних відносин Цибульський Ігор 

Анатолійович 

(доповідає Цибульський І.А) 

 

Постолюк Л.А.:Про встановлення розмірів орендної плати за земельні 

ділянки на території Маловисківської міської ради (Маловисківської 

територіальної громади) на 2023 рік 

Прошу проголосувати з позицією голови постійної комісії  Ніколенка М.В.: 

 ЗА-19  

                                                                                                              ПРОТИ-0 

                                                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Постолюк Л.А.:Про встановлення розмірів орендної плати за земельні 

ділянки на території Маловисківської міської ради (Маловисківської 

територіальної громади) на 2023 рік 

Прошу проголосувати з пропозицією  Щербака В.В.: 

 ЗА-9  

                                                                                                              ПРОТИ-7 

                                                                                                     УТРИМАЛИСЬ-3 

Рішення НЕ приймається 

 



Постолюк Л.А.:Про встановлення розмірів орендної плати за земельні 

ділянки на території Маловисківської міської ради (Маловисківської 

територіальної громади) на 2023 рік 

Прошу проголосувати в цілому з у рахуванням пропозиції Ніколенка М.В., 

яку ми проголосували : 

 ЗА-13  

                                                                                                              ПРОТИ-0 

                                                                                                     УТРИМАЛИСЬ-6 

Рішення НЕ приймається 

 

Постолюк Л.А.:Про встановлення розмірів орендної плати за земельні 

ділянки на території Маловисківської міської ради (Маловисківської 

територіальної громади) на 2023 рік 

Прошу проголосувати за проект рішення розроблений міською радою  : 

                                                                                                                       ЗА-8  

                                                                                                              ПРОТИ-0 

                                                                                                     УТРИМАЛИСЬ-8 

НЕ ГОЛОСУВАЛИ-1(Зелюнко О.Ф.) 

Рішення НЕ приймається 

 

 

 

Земельні питання: 

Доповідає: начальник відділу земельних відносин Цибульський Ігор 

Анатолійович  

 

1. Про внесення змін до рішення 29 сесії Маловисківської міської ради 

«Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду в м. Мала Виска по вул. 

Промислова,4б» № 434 від 15 вересня 2009 року 

 

(Сесійну залу залишили депутати Ніколенко М.В., Ніколенко О.В.) 

 

Постолюк Л.А.:Прошу проголосувати: 

 ЗА-13  

                                                                                                              ПРОТИ-0 

                                                                                                     УТРИМАЛИСЬ-4 

Рішення не приймається 

 

Надійшла  пропозиція повернутися до розгляду питання Про внесення змін 

до рішення 29 сесії Маловисківської міської ради «Про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду в м. Мала Виска по вул. Промислова,4б» № 434 від 15 вересня 2009 

року 

 

Постолюк Л.А.:Прошу проголосувати: 

 ЗА-16  



                                                                                                              ПРОТИ-0 

                                                                                                     УТРИМАЛИСЬ-1 

Рішення приймається 

 

Поступила пропозиція прийняти проект рішення в цілому Про внесення змін 

до рішення 29 сесії Маловисківської міської ради «Про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду в м. Мала Виска по вул. Промислова,4б» № 434 від 15 вересня 2009 

року 
 

Постолюк Л.А.:Прошу проголосувати: 

 ЗА-16  

                                                                                                              ПРОТИ-0 

                                                                                                     УТРИМАЛИСЬ-1 

Рішення приймається 

 

Про включення до переліку земельних ділянок земельної ділянки право 

оренди на яку виставляється на земельні торги у формі електронного 

аукціону окремими лотами та проведення земельних торгів у формі 

електронного аукціону 

 

Постолюк Л.А.:Прошу проголосувати: 

 ЗА-16  

                                                                                                              ПРОТИ-0 

                                                                                                     УТРИМАЛИСЬ-1 

Рішення приймається 

 

(Сесійну залу залишив депутат Кашпуровський О.М.) 

 

Про розгляд на наступному засіданні питання про створення тимчасової 

контрольної комісії щодо передачі майна 

 

Постолюк Л.А.:Прошу проголосувати: 

 ЗА-16  

                                                                                                              ПРОТИ-0 

                                                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про розгляд питання на сесії щодо виконання рішення виконкому міської 

ради стосовно встановлення  в приміщенні Маловисківської лікарні 

терміналу для оплати послуг з медичного обслуговування 

 

Постолюк Л.А.:Прошу проголосувати: 

 ЗА-16  

                                                                                                              ПРОТИ-0 

                                                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 



 

Постолюк Л.А.:Проекти рішення 25-ї сесії вичерпано. Переходимо до 

РІЗНОГО.Розглядаємо пропозиції  депутатів. 

Крило О.А.: Про заборону на території Маловисківської міської ради 

використання піротехнічних засобів в період воєнного стану.   

Терновий Д.М.: Забезпечити благоустрій дитячих майданчиків на території 

міської ради.  

Постолюк Л.А.: Всі пропозиції розглянуті. 25-ту  сесію міської ради восьмого 

скликання оголошую ЗАКРИТОЮ.  

(Звучить Державний Гімн України) 

 

Секретар ради                                                                         Леся ПОСТОЛЮК  

 

 

 


