
 
 

Нумерація питань  51  сесії ( 28 лютого  2019 )  № 1364-1400 (оприлюднено 30.01.2019) 

 

№ з/п Назва проекту рішення Розробники  

1.  
1364.Про внесення змін до рішення міської ради  від 28 грудня 2018 року №1323 «Про внесення змін 

Програми розвитку комунального підприємства Мала Виска Водоканал  на 2018 – 2020 роки» 
Постолюк Л.А. 

2.  
1365.Про виконання Програми соціально - економічного і культурного розвитку території Маловисківської 

міської ради за 2018 рік 
Федоренко Г.В. 

3.  

1366.Про прийняття у спільну власність територіальних громад Маловисківської ОТГ  автомобіля  та  

затвердження акта приймання-передачі автомобіля для надання соціальних послуг мешканцям 

Маловисківської ОТГ 

Хмара І.І. 

4.  1367.Про звіт про виконання  міського бюджету за 2018 рік Похила Л.В. 

5.  1368.Про внесення змін до рішення від 18 грудня  2018 року № 1297 «Про міський бюджет  на 2019 рік» Похила Л.В. 

6.  

1369.Про затвердження Комплексної програми мобілізації зусиль Маловисківської міської ради та 

управління Державної казначейської служби по покращенню обслуговування розпорядників і одержувачів 

бюджетних 

Постолюк Л.А. 

7.  

1370.Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 27 вересня  2018 року № 1203 «Про затвердження 

програми забезпечення інвалідів, дітей-інвалідів технічними  засобами для використання в побутових 

умовах на 2018 -2020 роки 

Хмара І.І. 

8.  
1371.Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності територіальної громади Маловисківської 

міської ради на 2019 рік 
Пісний С.А. 

9.  1372.Про внесення змін до  Положення про Молодіжну раду Маловисківської ОТГ Постолюк Л.А. 

10.  1373.Про затвердження Програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2019-2021 роки Постолюк Л.А. 

11.  
1374.Про надання одноразової матеріальної щорічної допомоги Почесному громадянину міста Мала Виска 

Довганю А.П. 
Жовтило А.В. 

12.  
1375.Про внесення змін до складу та положення Комісії з питань захисту прав дитини виконавчого 

комітету Маловисківської міської ради 
Захватихата П.В. 

13.  
1376.Про затвердження та виконання міської програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції 

ООН про права дитини» на період до 2021 року на території Маловисківської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Захватихата П.В. 

14.  1377.Про вилучення земельних ділянок   Цибульський І.А 

15.  
1378.Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність громадянам міської ради 

Цибульський І.А 

16.  
1379.Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства у власність громадянам міської ради 

Цибульський І.А 

17.  1380.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  гр. Цибульський І.А 



 
 

Дерменджи Вадиму Олександровичу для ведення особистого селянського господарства 

Маловисківського району Кіровоградська область (за межами населеного пункту 

18.  
1381.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Назару 

Андрію Євгенійовичу для ведення особистого селянського господарства Маловисківського району 

Кіровоградська область (за межами населеного пункту) 

Цибульський І.А 

19.  

1382.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність                    

гр. Шаронін Наталії Василівні для ведення особистого селянського господарства за адресою: вул. 

Шевченко, 19 б с. Первомайське Маловисківського району Кіровоградська область (в межах населеного 

пункту) 

Цибульський І.А 

20.  
1383.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Ткаченко Любові Володимирівні за адресою: вул. Пушкіна, 

69 м. Мала Виска, Кіровоградської області 

Цибульський І.А 

21.  
1384.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Шилаєву Володимиру Валентиновичу за адресою: вул. 

Бесарабська, 47 м. Мала Виска, Кіровоградської області 

Цибульський І.А 

22.  
1385.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості)  гр. Оладенко Любові Василівні за адресою:   вул. Центральна, 

172 м. Мала Виска, Кіровоградської області 

Цибульський І.А 

23.  
1386.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: вул. Гоголя, 59 м. Мала Виска, Кіровоградської 

області 

Цибульський І.А 

24.  
1387.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність                         

гр. Сафронову Віталію Олександровичу за адресою: вул. Нижня, с. Тарасівка Маловисківського району 

Кіровоградської області  

Цибульський І.А 

25.  
1388.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Ємельяненко Світлани Миколаївни за адресою: вул. Красна, 

9 с. Олександрівка, Маловисківського району Кіровоградської області 

Цибульський І.А 

26.  
1389.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Крутофаловій Любові Терентіївні за  адресою: вул. 

Квіткова, 92 м. Мала Виска,  Кіровоградської області 

Цибульський І.А 

27.  
1390.Про надання у власність земельної ділянки гр. Пасічнику Олександру Сергійовичу за адресою: вул. 

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

Цибульський І.А 

28.  
1391.Про надання дозволу на розміщення тимчасової споруди для провадження підприємницької 

діяльності Кудрі Віталію Вікторовичу в м. Мала Виска по вул. Шевченка, (біля ЦРЛ)  

Цибульський І.А 

29.  1392.Про надання дозволу на розроблення технічної документації щодо встановлення (відновлення) меж Цибульський І.А 



 
 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі її у власність  гр. Глебовій Любові Іванівні  

30.  
1393.Про надання дозволу на розроблення технічної документації щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі її у власність гр. Бойко Леоніду Івановичу 

Цибульський І.А 

31.  
1394.Про надання дозволу на розроблення технічної документації щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі її у власність  гр. Ремінній Галині Олександрівні  

Цибульський І.А 

32.  
1395.Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

користування на умовах оренди СФГ «Гульдас» за адресою вул. Дружби, 2а с. Паліївка Маловисківського 

району Кіровоградської області 

Цибульський І.А 

33.  
1396.Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

користування на умовах оренди СФГ «Гульдас» за адресою вул. Дружби, 2   с. Паліївка Маловисківського 

району Кіровоградської області 

Цибульський І.А 

34.  
1397.Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

користування на умовах оренди СФГ «Гульдас» за адресою пров. Комсомольський, 48 с. Паліївка 

Маловисківського району Кіровоградської області 

Цибульський І.А 

35.  
1398.Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

користування на умовах оренди СФГ «Гульдас» за адресою вул. Польова, 5 с. Паліївка Маловисківського 

району Кіровоградської області 

Цибульський І.А 

36.  
1399.Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

користування на умовах оренди СФГ «Гульдас» за адресою вул. Дружби, 6  с. Паліївка Маловисківського 

району Кіровоградської області 

Цибульський І.А 

37.  
1400.Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

користування на умовах оренди СФГ «Гульдас» за адресою вул. Дружби, 2а с. Паліївка Маловисківського 

району Кіровоградської області 

Цибульський І.А 

 


