
Рішення 7-ї чергової сесії міської ради,  

27 квітня  2016 року, 10.00. 
 

№з/п Назва рішення  Хто подає  (відповідальний) 
143 Про внесення змін до рішення від 24 грудня  2015 року №25 «Про міський бюджет  на 2016 

рік» 

Стець І.О. 

(Похила Л.В.) 

144 Про звіт про виконання міського бюджету за І квартал 2016 року Стець І.О. 

(Похила Л.В.) 

145 Про внесення змін до Методики розрахунку та порядку використання плати за оренду 

комунального майна територіальної громади Маловисківської міської ради 

Бакалінський О.М. 

Подолян З.М. 

146 Про внесення змін до КП «Мала Виска ЖЕД» типового договору оренди індивідуально 

визначеного нерухомого майна, що належить до територіальної громади м. Мала Виска, 

затвердженого рішенням сесії від 29.11.2012 року № 255 Про внесення змін до Методики 

розрахунку та порядку використання плати за оренду комунального майна територіальної 

громади Маловисківської міської ради 

Бакалінський О.М. 

Подолян З.М. 

147 Про передачу на баланс КП «Мала Виска Водоканал» водогону, який знаходиться в 

с.Паліївка,  Маловисківська міська рада  

Бакалінський О.М. 

Пісний С.А. 

 

148 Про співфінансування проекту «Третій простір для громади» Жовтило А.В. 

149 Про надання дозволу на розробку 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 

Бакалінський О.М. 

 

Пісний С.А. 

 

150 Про перейменування позашкільного навчального закладу Маловисківської міської 

об’єднаної територіальної громади та затвердження Статута в новій редакції  

Шпак А.В. 

151 Про затвердження Програми національно-патріотичного виховання дітей та учнівської 

молоді в Маловисківській міській раді на 2016-2018 роки 

Шпак А.В. 

152 Про присудження  міських премій обдарованим учням, педагогічним працівникам та 

керівникам гуртків, секцій 

Шпак А.В. 

153 Про встановлення міської премії імені Олександра Сергійовича Ковтуна у галузі історико-

краєзнавчих досліджень 

Жовтило А.В. 

154 Про встановлення міської педагогічної премії імені Григорія Миколайовича Жовтило А.В. 



Перебийноса 

155 Про перейменування вулиць та провулків на території Маловисківської міської ради Постолюк Л.А. 

156 Про надання матеріальної допомоги Постолюк Л.А. 

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

земель державної власності 

 

Тамко С.О. 

158 Про  вилучення   земельних ділянок  

 

Тамко С.О. 

159 Про надання у власність земельної ділянки гр. Арманову А.В.,  за адресою м. Мала Виска, 1 

пр. Леніна, 11 

 

Тамко С.О. 

160 Про надання згоди на розроблення проекту землеустрою  щодо  відведення земельної 

ділянки у власність  громадянам міської ради 

 

Тамко С.О. 

161 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 

 

Тамко С.О. 

162 Про надання згоди на продаж шляхом викупу та  проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки за адресою: в м. Мала Виска по вул. Горького, 30а 

 

Тамко С.О. 

163 Про надання згоди гр. Рибальченко В.Г. на розроблення проекту землеустрою  щодо 

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

автомобіля в м. Мала Виска, вул. Жовтнева, 53  

 

Тамко С.О. 

164 Про надання згоди гр. Рибальченко В.Г. на розроблення проекту землеустрою  щодо 

відведення земельної ділянки в оренду для будівництва та розміщення прибудови до 

квартири в м. Мала Виска, вул. Жовтнева,53 

 

Тамко С.О. 

165 Про надання згоди гр. Пуцик С.М. на розроблення проекту землеустрою  щодо відведення 

земельної ділянки в оренду для будівництва та розміщення будівлі для зберігання палива та 

господарчого інвентаря в м. Мала Виска, вул. Кондратюка, 30   

 

Тамко С.О. 



166 Про надання згоди гр. Кропивницькій М.В. на розроблення проекту землеустрою  щодо 

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

автомобіля в м. Мала Виска, вул. 40 років Жовтня  

 

Тамко С.О. 

167 Про надання згоди гр. Лисенко Р.В. на розроблення проекту землеустрою  щодо відведення 

земельної ділянки в оренду для будівництва та розміщення гаража для легкового 

автомобіля в м. Мала Виска, вул. 40 років Жовтня  

 

Тамко С.О. 

168 Про надання згоди на розміщення тимчасових споруд громадянці Потаповій Галині 

Володимирівні  в м. Мала Виска, пров. Ватутіна,2а   

 

 

Тамко С.О. 

169 Про  розгляд заяви гр. Бобринець Л.І. 

 

Тамко С.О. 

 


