
   Перелік питань  46 сесії (25 жовтня 2018 )  № 1224-1253 

№ з/п Назва проекту рішення Доповідає  

1 1224.Про звіт про виконання бюджету за ІІІ квартал 2018 року  Похила Л.В. 

2 1225.Про внесення змін до рішення від 21 грудня  2017 року № 802 «Про міський бюджет  на 2018 рік» Похила Л.В. 

3 

1226.Про затвердження міської комплексної програми соціальної підтримки учасників АТО (операції 

об’єднаних сил), членів їх сімей,  сімей загиблих учасників АТО, постраждалих учасників Революції Гідності 

та вшанування пам’яті загиблих на 2019 – 2021 роки  

Жовтило А.В.. 

4 
1227.Про внесення змін до   Програми та Положення  про надання одноразової  матеріальної допомоги 

громадянам Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади на 2019 – 2020 роки 
Жовтило А.В.. 

5 
1228.Про надання дозволу на проведення конкурсу на право оренди нерухомого майна комунальної власності 

Маловисківської міської ради 
 

6 
1229.Про внесення змін до договорів оренди приміщень ФАПів, в зв’язку з  реорганізацією юридичної особи, 

продовження строку дії договорів оренди 
 

7 

1230.Про затвердження детального плану  території кварталу вул. Промислова, вул. О. Кошового з метою 

Впорядкування ділянки та реконструкції комплексу будівель по вул. Промисловій, 6 в м. Мала Виска, 

Маловисківського району, Кіровоградської області 

 

8 
1231.Про   визначення  балансоутримувачів  об’єктів  культурної спадщини розташованих на території  

Маловисківської  об’єднаної територіальної громади 
 

9 1232. Про  вилучення   земельних ділянок  Цибульський І.А. 

 
1233.Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність громадянам міської ради 
 

 
1234.Про надання у власність земельної ділянки гр. Подчиненко Світлані Анатоліївні за адресою: вул. 

Південна, 22/21, м. Мала Виска Маловисківського району Кіровоградської області 
 

 
1235.Про надання у власність земельної ділянки гр. Сафроновій Людмилі Леонідівні за адресою: вул. І. 

Сухомлина, 70, м. Мала Виска Маловисківського району Кіровоградської області 
 

 
1236.Про надання у власність земельної ділянки гр. Гавріш Антоніні Андріївні за адресою: вул. Вишнева, 

34/14, м. Мала Виска Маловисківського району Кіровоградської області 
 

 

1237.Про надання дозволу гр. Подчиненко Світлані Анатоліївні 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  

 

 

1238.Про надання дозвіл гр. Горобець Вікторії Валеріївні 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  

 

 

1239.Про надання дозволу гр. Грузіну Володимиру Дмитровичу 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  

 

 1240.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж  



земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Бабанському Анатолію Степановичу за адресою: вул. Велігіна, 

93 м. Мала Виска, Кіровоградської області 

 
1241.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Туз Марії 

Никандрівні  за адресою: вул. Петра Кізіма, 33 с. Олександрівка Маловисківського району 
 

 
1242.Про затвердження технічної документації щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) гр. Бєляковій В.І. за адресою: вул. Шкільна, 14 с. Паліїівка Маловисківського району 
 

 

1243.Про затвердження технічної документації щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) гр. Чабаненку М.С. за адресою: вул. Першотравнева, 3 м. Мала Виска Маловисківського 

району 

 

 
1244.Про надання дозволу на розміщення тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності 

ФОП Романів М.М. в м. Мала Виска по вул. Містечкова 
 

 
1245.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки КП 

«Мала Виска Водоканал» за адресою: вул. Шевченка  м. Мала Виска 
 

 
1246.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Дубовець Яні 

Олександрівні. за адресою: вул. Шевченка, 23 с. Первомайське Маловисківського району 
 

 

 

1247.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність    гр. Кравець М. 

В. за адресою: вул. Степова, 11 с. Первомайське Маловисківського району 
 

 

1248.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в користування на умовах 

оренди гр. Бровченку Олександру Дмитровичу шляхом зміни цільового призначення землі за адресою: вул. 

Промислова, 20, м. Мала Виска,  Кіровоградської області 

 

 
1249.Про надання дозволу на розміщення тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності 

Кудрі В.В. в         м. Мала Виска по вул. Шевченка, (біля ЦРЛ)  
 

 
1250.Про надання згоди на розроблення проекту землеустрою  щодо  відведення земельної ділянки в 

користування на умовах оренди  Груші О.М. 
 

 

1251.Про внесення змін до рішення сесії Маловисківської міської ради №1196 від 30.09.2018 року «Про 

затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) гр. Почтарю І.М., Міцулу В.Б., Джмелюку М.А., Кушнієнку Л.О. за адресою: вул. 

Центральна, 134       м. Мала Виска, Кіровоградської області» 

 

 

1252.Про надання дозволу комунальному підприємства «Регіональний центр розвитку послуг» 

Кіровоградської обласної ради на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в межах 

Маловисківської міської ради Маловисківського району Кіровоградської області  

 

 

1253.Про прийняття у комунальну власність Маловисківської міської ради (ОТГ) з державної власності 

земельних ділянок сільськогосподарського призначення 

 

 

 


