
Рішення 23-ї чергової сесії міської ради,  

29 червня 2017 року,  

 

№ з/п Назва рішення 

Відповідальні за 

розроблення проекту 

(профільний 

заступник, 

начальники відділів, 

спеціалісти) 

Голова 

постійної 

комісії , яка 

погоджувала 

проект 

рішення 

628 
Про внесення змін до рішення від 22 грудня  2016 року №450 «Про міський бюджет  

на 2017 рік» 

  

629 

Про внесення змін до рішення від 31 травня 2017 року № 593 «Про затвердження 

переліку проектів, які  будуть реалізуватися у 2017 році за   рахунок коштів  субвенції 

з державного бюджету місцевим бюджетам  на формування  інфраструктури 

об’єднаних територіальних громад»; 

  

630 
Про внесення доповнень до розділу 5 Плану соціально – економічного розвитку 

Маловисківської міської ради на 2016 -2017 роки; 

  

631 
Про затвердження ставок земельного податку по Маловисківській  міській раді   на 

2018 рік 

  

632 
Про  затвердження розміру орендної плати за землю в % від нормативної  грошової 

оцінки землі  на 2018 рік  

  

633 
Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 

2018 рік по Маловисківській міській раді . 

  

634 
Про   затвердження   ставок     єдиного податку   для   першої   та другої групи 

фізичних осіб-підприємців на 2018 рік 

  

635 
Про встановлення ставки акцизного податку з реалізованих суб’єктами 

господарювання  роздрібної торгівлі підакцизних товарів  на 2018 рік  

  

636 Про встановлення ставки  транспортного  податку   

637 
Про встановлення вартості тарифу на окремі види ритуальних послуг по території 

Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади 

  

638 
Про внесення змін до структури та чисельності при виконавчих органів 

Маловисківської міської ради 

  

639 Про  вилучення   земельних ділянок     

640 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 

641 
Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянам міської ради 

  

642 
Про погодження надання пропозицій щодо виділення земельної ділянки у власність із 

земель державної власності 

  

643 
Про надання згоди на розроблення проекту землеустрою  щодо  відведення земельної 

ділянки в користування на умовах оренди  громадянам міської ради 

  

644 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Свердлик О.В. за 

адресою: вул. Правди, 11 с. Олександрівка Маловисківського району 

  

645 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Покуц М.Г. та гр. 

Покуц Л.В. за адресою: вул. Князька, 29 м. Мала Виска Кіровоградської області 

  

646 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Кохановській Н.І. за 

адресою: пров. Є. Маланюка, 5/13 м. Мала Виска Кіровоградської області 

  

647 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

адресою: вул. Правди, 1 с. Олександрівка Маловисківського району 

  

648 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Кіріяковій Н.В. за 

адресою: вул. Правди, 2 с. Олександрівка Маловисківського району 

  

649 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

гр. Шапошніковій А.В. гр. Шапошніковій Я.О. гр. Шапошніковій А.О. за адресою: 

вул. Радісна, 28 м. Мала Виска Кіровоградської області 

  

650 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Триколенку О.М. за адресою: вул. 9 Травня, 72 м. Мала Виска  

Кіровоградської області 

  

651 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Скочко М. О. за адресою: вул. Севастопольська, 21 м. Мала Виска  

Кіровоградської області 

  

652 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Шевченко Л.І. за адресою: пр. Зарічний, 13 м. Мала Виска  

Кіровоградської області 

  

653 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок   



безоплатно у власність гр. Спіріній  Л.В. за адресою: вул. Нижня, 9, с. Тарасівка 

Маловисківського району  

654 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Разілевич А.Н. для розміщення гаража за адресою: вул. Європейська, м. 

Мала Виска  Кіровоградської області 

  

655 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Лебединській В.І. за адресою: ІІ пров. Професійний, 5 м. Мала Виска  

Кіровоградської області 

  

656 
Про надання у власність земельної ділянки гр. Романчук Л.П. за адресою: вул. І. 

Мазепи, 29, м.Мала Виска Маловисківського району Кіровоградської області 

  

657 
Про надання у власність земельної ділянки гр. Бакун С.П. та Березій Н.П. за адресою: 

вул. Велігіна ,65/23, м. Мала Виска Маловисківського району Кіровоградської області 

  

658 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 

гр. Васильченку В.М. для товарного сільськогосподарського виробництва за адресою: 

вул. Шевченка, 1 с. Первомайське  Маловисківського району Кіровоградської області 

  

659 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 

гр. Чепігі Ю.М. для розміщення гаража за адресою: вул. Горіхова, м. Мала Виска  

Кіровоградської області 

  

660 

Про надання згоди гр. Ненадович Ользі Борисівні 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  

  

661 
Про надання у власність шляхом продажу земельної ділянки гр. Кавун Т.В. в м. Мала 

Виска по вул. Центральна, 53-А 

  

662 

 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду з правом викупу гр. Похилі Роману Ігоревичу для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств, 

переробної промисловості за адресою: вул. Центральна, 128-Б, 128-В м. Мала Виска  

Кіровоградської області 

  

663 
Про інвентаризацію земель під розміщення об’єктів комунальної власності технічної 

інфраструктури міської ради 

  

664 

Про затвердження технічної документації   із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Європейській, 85-К в м. Мала 

Виска Кіровоградської області  

  

665 

Про припинення права постійного користування на земельну ділянку юридичній 

особі Державна інспекція сільського господарства Кіровоградській області в м. Мала 

Виска по вул. Містечкова, 2-А 

  

666 Про надання дозволу на розроблення технічної документації що до встановлення   



(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі її в 

постійне користування Головному управлінню Держпродспоживслужби в 

Кіровоградській області  по вул. Містечкова,  2-А  в  м. Мала Виска 

667 Про об’єкти водного фонду   

 
 


