
Рішення 13-ї чергової сесії міської ради,  

28 жовтня 2016 року, 10.00. 

 

№ з/п Назва рішення Відповідальні за 

розроблення проекту 

(профільний заступник, 

начальники відділів, 

спеціалісти) 
354 Про звіт про виконання міського бюджету за ІІІ квартал 2016 року Похила Л.В. 

Стець І.О. 

355 Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2015 року № 25 «Про міський 

бюджет на 2016 рік» 

Похила Л.В. 

Стець І.О. 

356 Про затвердження Положення про сектор фінансів відділу фінансів, економіки та 

бухгалтерського обліку  виконкому Маловисківської міської ради 

Линник Л.І. 

Похила Л.В. 

357 Про внесення змін до складу опікунської ради та громадської інспекції у справах 

неповнолітніх при виконавчому комітеті Маловисківської міської ради 

Постолюк Л.А. 

358 Про затвердження Положення про сектор у справах дітей та соціальної роботи з 

сім’ями, дітьми та молоддю виконавчого комітету Маловисківської міської ради 

Кіровоградської області  

Постолюк Л.А.. 

359 Про внесення доповнень до рішення міської ради від 16 березня  2016 року  № 68 

«Про затвердження Програми соціального захисту громадян, які постраждали 

внаслідок  Чорнобильської катастрофи на 2016 рік» 

Жовтило А.В. 

Хмара І.І. 

360 Про затвердження Положення про міську робочу групу по легалізації виплати 

заробітної плати та зайнятості населення та її складу 

Жовтило А.В. 

Федоренко Г.В.. 

361 Про затвердження Положення про застосування  системи електронних закупівель 

товарів, робіт і послуг по КП «Міський ринок» та Положення  про уповноважену 

особу комунального підприємства 

Линник Л.І. 

362 Про внесення змін до штатного розпису структурних підрозділів відділу освіти, 

молоді та спорту  

Шпак А.В. 

 

363 Про затвердження Програми розвитку фізкультури і спорту  на території 

Маловисківської міської ради на 2016-17 рік 

Шпак А.В. 

 

364 Про затвердження детального плану території житлового кварталу вул. 

Європейська, вул. Велігіна, вул. М. Коцюбинського, пров. Європейський (до 

перейменування – вул. 40 років Жовтня, вул.. Велігіна, вул. Червоногвардійська, 

пров. 40 років Жовтня ) в м. Мала Виска 

Пісний С.А. 



365 Про припинення права постійного користування земельною ділянкою УДАІ УМВС  

України в Кіровоградській області  по  вул. Мічуріна, 2  в  м. Мала Виска  

Цибульський І.А. 

366 Про надання згоди на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки  в натурі (на місцевості) 

Регіональному сервісному центру МВС в  Кіровоградській  області  по вул. 

Мічуріна, 2  в м.Мала Виска  

 

367 Про надання згоди на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки  в натурі(на місцевості) для надання її в 

спільне часткове користування на умовах  оренди за адресою: вул. Челюскіна,1, 

м.Мала Виска 

Цибульський І.А. 

368 Про  вилучення   земельних ділянок  Цибульський І.А. 

369 Про надання згоди на розроблення проекту землеустрою  щодо  відведення 

земельної ділянки у власність  громадянам міської ради 

Цибульський І.А. 

370 Про надання згоди на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельних ділянок  в натурі (на місцевості) для передачі їх у 

власність громадянам міської ради 

Цибульський І.А. 

371 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Москальову Г.М. за 

адресою: вул. Г. Перебийноса, 27 (до перейменування вул.Фрунзе), м.Мала Виска 

Маловисківського району 

Цибульський І.А. 

372 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

за адресою: вул. Тімірязєва, 5 м.Мала Виска Маловисківського району 

Цибульський І.А. 

373 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) ФОП Гілкі Людмилі Іванівні для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Шевченка, (біля друкарні) 

в м. Мала Виска  

Цибульський І.А. 

374 Про  вилучення   земельної  ділянки у КП «Мала Виска ЖЕД» по вул. Центральна 

(до перейменування вул. Жовтнева), 61 м.Мала Виска 

Цибульський І.А. 

375 Про  вилучення   земельної  ділянки у КП «Мала Виска ЖЕД» по вул. Центральна 

(до перейменування вул. Жовтнева), 64а м.Мала Виска 

Цибульський І.А. 

376 Про надання згоди на розроблення проекту землеустрою  щодо  відведення 

земельної ділянки в постійне користування юридичній особі ОСББ «Затишок 64А» 

м.Мала Виска вул. Центральна, 64А (до перейменування вул. Жовтнева) 

Цибульський І.А. 

377 Про надання згоди на розроблення проекту землеустрою  щодо  відведення 

земельної ділянки в постійне користування юридичній особі ОСББ «Друга Мрія» 

м.Мала Виска вул. Центральна, 61 (до перейменування вул. Жовтнева) 

Цибульський І.А. 



378 Про надання згоди гр. Панченку Андрію Олександровичу 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 

(до перейменування вул. 40 років Жовтня)  

Цибульський І.А. 

379 Про надання згоди гр. Махинько Марині Валентинівні на розроблення проекту 

землеустрою  щодо відведення земельної ділянки в оренду для будівництва та 

розміщення гаража для легкового автомобіля в м. Мала Виска по вул. Центральна, 

66е (до перейменування вул. Жовтнева)  

 

Цибульський І.А. 

380 Про надання згоди гр. Ткаченку Валентину Григоровичу на розроблення проекту 

землеустрою  щодо відведення земельної ділянки в оренду для будівництва та 

розміщення гаража для легкового автомобіля в м. Мала Виска по вул. Центральна, 

66є (до перейменування вул. Жовтнева)   

Цибульський І.А. 

381 Про надання згоди на розроблення проекту землеустрою  щодо  відведення 

земельної ділянки в користування на умовах оренди  громадянам міської ради 

Цибульський І.А. 

382 Про продовження терміну користування земельною ділянкою на умовах оренди для  

розміщення ТС «Соколівські ковбаси» в м. Мала Виска по вул. Велігіна, (біля 

міського ринку)   

Цибульський І.А. 

383 Про  вилучення   земельної  ділянки у ТОВ «Торговий Дім Дербі» за адресою: 

вул.Шевченка, 1Б, м. Мала Виска 

Цибульський І.А. 

384 Про надання згоди гр. Волошінській Н.О на розроблення проекту землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки в оренду для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі в м. Мала Виска по вул. Шевченка, 1Б   

Цибульський І.А. 

385 Про надання згоди гр. Мальцевій А.Г. на розроблення проекту землеустрою  щодо 

відведення земельної ділянки в оренду для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд та  ведення садівництва в с. 

Олександрівка по вул. Першотравневій, 24  

Цибульський І.А. 

386 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр.Колесник Любові Миколаївні за адресою: вул.Горіхова, 23/27 (до 

перейменування вул. Котовського), м. Мала Виска  

Цибульський І.А. 

387 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр.Бакалінському Олександру Михайловичу за адресою: вул. В. 

Винниченка, 15а (до перейменування вул. Калініна), м. Мала Виска  

Цибульський І.А. 

388 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність гр.Онойко Надії Василівні за адресою: вул. Калинова, 177, м. Мала Виска  

Цибульський І.А. 

389 Про надання матеріальної допомоги на лікування Скулімовського Олександра 

Олександровича, м.Мала Виска  

Постолюк Л.А 



390 Про надання матеріальної допомоги на лікування Сімонову  Валентину Івановичу, 

м.Мала Виска 

Постолюк Л.А 

391 Про надання матеріальної допомоги на лікування Урсола Валодимира Івановича, 

м.Мала Виска  . 

Постолюк Л.А 

 
 


