
 
 

          Перелік питань  57  сесії ( 29 серпня   2019 )  №   1704 - 1753 

  

Назва проекту рішення Розробники  

Голови 

постійних 

комісій, які 

розглядають 

проекти  

1.  1704 
Про звіт про виконання міського бюджету за ІІ квартал  2019 року 

Похила Л.В.,  

Стець І.О. 

Прилуцький 

М.М. 

2.  1705 Про внесення змін до рішення від 18 грудня  2018 року № 1297 «Про міський бюджет 

об’єднаної територіальної громади на 2019 рік» 

Похила Л.В.,  

Стець І.О. 

Прилуцький 

М.М. 

3.  1706 Про внесення змін до складу комісій при виконавчому комітеті Маловисківської міської ради   

4.  1707 Про затвердження Положення  про порядок ведення претензійної  та позовної роботи   

5.  1708 Про затвердження Положення про юридичний відділ  виконавчого комітету  Маловисківської  

міської ради 
  

6.  1709 Про затвердження Плану дій щодо просування гендерної рівності        у  

Маловисківській  об’єднаній  територіальній громаді Кіровоградської області на 2019 -2020 

роки 

  

7.  1710 Про погодження призначення  директора Маловисківської загальноосвітньої школи № 3 І-ІІІ 

ступенів 
  

8.  1711 Про погодження призначення  директора Маловисківської гімназії   

9.  1712 Про затвердження переліку земельних ділянок призначених для продажу права оренди на 

земельних торгах у формі аукціону окремими лотами, надання дозволів на розробку проектів 

землеустрою та агрохімічних паспортів земельних ділянок 

  

10.  1713 Про вилучення земельних ділянок    

11.  1714 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянам міської ради 
  

12.  1715 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Кирсті Олександру Леонідовичу за адресою:  вул. 

Містечкова, 178 м. Мала Виска, Кіровоградської області 

  

13.  1716 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Бондар Ірині Юріївні за адресою: вул. О. Ковтуна, 

60 м. Мала Виска, Кіровоградської області 

  

14.  1717 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Лойтрі Валентині Василівні за адресою:  вул. 

Центральна, 142 м. Мала Виска, Кіровоградської області 

  



 
 

15.  1718 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Тимчук Вірі Андріївні за адресою: вул. Пушкіна, 

67 м. Мала Виска, Маловисківського району Кіровоградської області 

  

16.  1719 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості)   гр. Івченко Людмилі Іванівні за адресою: вул. 

Центральна, 148 м. Мала Виска, Маловисківського району Кіровоградської області 

  

17.  1720 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості)   гр. Івченко Людмилі Іванівні за адресою: вул. 

Центральна, 146 м. Мала Виска, Маловисківського району Кіровоградської області 

  

18.  1721 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості)  гр. Тютюненку Валерію Олександровичу за адресою:  

вул. В. Бровченка, 23 м. Мала Виска, Кіровоградської області 

  

19.  1722 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості)  гр. Широковій Ользі Олексіївні за адресою: пров. 

Заводський, 22 м. Мала Виска, Маловисківського району Кіровоградської області 

  

20.  1723 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Коломацькому Івану Миколайовичу за адресою:  

вул. Центральна, 17 м. Мала Виска, Кіровоградської області 

  

21.  1724 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості)  гр. Жакун Валентині Миколаївні за адресою:  пров. 

Калиновий, 9 м. Мала Виска, Кіровоградської області 

  

22.  1725 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність  гр. 

Касьянову Леоніду Вікторовичу за адресою: вул. Верхня, 4 с. Новомиколаївка 

Маловисківського району 

  

23.  1726 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність  гр. 

Медведенко Ларисі Анатоліївні за адресою:   вул. Валуївська, 5 с.Первомайське 

Маловисківського району Кіровоградської області 

  

24.  1727 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність   гр. 

Коваленку Олександру Вікторовичу для ведення особистого селянського господарства за 

адресою: Кіровоградська область Маловисківського району   с. Олександрівка (за межами 

населеного пункту) 

  

25.  1728 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність  гр. 

Касян Катерині Анастасіївні за адресою: пров. ІІ Професійний, 6 м. Мала Виска 

Маловисківського району 

  

26.  1729 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність  гр.   



 
 

Довгому Павлу Васильовичу  за адресою: вул. Квіткова, 44 м. Мала Виска Маловисківського 

району 

27.  1730 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність  гр. 

Лєсковій Тетяні Миколаївні  за адресою: вул. Степова, 4 с. Паліївка Маловисківського району 
  

28.  1731 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки яка перебуває у 

власності  гр. Волошиної Зої Іванівни шляхом зміни цільового призначення землі за адресою: 

вул. Привокзальна, 17/70, м. Мала Виска, Кіровоградської області 

  

29.  1732 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність  гр. 

Ніколаєву Віктору Миколайовичу за адресою: вул. Князька, 45 м.Мала Виска Маловисківського 

району 

  

30.  1733 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність гр. 

Тарнавській Наталії Вікторівні  за адресою:   вул. Шевченка,7 с. Первомайське 

Маловисківського району 

  

31.  1734 Про надання у власність земельної ділянки  гр. Середенко Ользі Михайлівні за адресою: вул. 

Вишнева, буд. 24, м. Мала Виска Маловисківського району Кіровоградської області 
  

32.  1735 Про надання у власність земельної ділянки гр. Неклезі Ганні Валентинівні за адресою: вул. 

Калинова, буд. 74, м. Мала Виска Маловисківського району Кіровоградської області 
  

33.  1736 Про надання у власність земельних ділянок    гр. Амброзьєвій Людмилі Анатоліївні за адресою: 

вул. Князька, буд. 74, м. Мала Виска Маловисківського району Кіровоградської області 
  

34.  1737 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність   гр. 

Кирсті Олександру Олексійовичу для ведення особистого селянського господарства за адресою: 

Кіровоградська область Маловисківського району м. Мала Виска (за межами населеного 

пункту) 

  

35.  1738 Про надання дозволу гр. Бєлову Сергію Вадимовичу 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, прибудинкова територія багатоквартирного 

житлового будинку № 9 

  

36.  1739 Про надання дозволу гр. Тоцькому Олександру 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, прибудинкова територія 

багатоквартирного житлового будинку № 84 

  

37.  1740 Про надання дозволу гр. Горобець Віталію Романовичу 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, прибудинкова територія 

багатоквартирного житлового будинку № 83 

  



 
 

38.  1741 Про надання дозволу гр. Кирсті Олександру Леонідовичу 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, прибудинкова територія 

багатоквартирного житлового будинку № 7 

  

39.  1742 Про надання дозволу гр. Кирсті Олексію Леонідовичу 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, прибудинкова територія 

багатоквартирного житлового будинку № 7 

  

40.  1743 Про надання дозволу гр. Іщенко Вікторії Юріївні 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, прибудинкова територія багатоквартирного 

житлового будинку № 7 

  

41.  1744 Про погодження місця розташування тимчасової споруди для провадження підприємницької 

діяльності гр. Коваленку Олегу Григоровичу с. Олександрівка Маловисківського району 

Кіровоградської області  

  

42.  1745 Про надання дозволу на розроблення технічної документації щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості) Залєсній Ю.В. 
   

43.  1746 Про надання дозволу на розроблення технічної документації щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості) Сибірцеву С.В. 
  

44.  1747 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства у власність громадянам міської ради                      

с. Первомайське (за межами населеного пункту) 

  

45.  1748 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства у власність громадянам міської ради                          

с. Олександрівка (за межами населеного пункту) 

  

46.  1749 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства у власність громадянам міської ради (за 

межами населеного пункту) 

  

47.  1750 Про надання згоди на розроблення проекту землеустрою  щодо  відведення земельної ділянки в 

користування на умовах оренди  громадянам міської ради 
  

48.  1751 Про надання дозволу територіальній громаді  Маловисківської міської ради на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки яка використовується для  відпочинку 

та оздоровлення для загального користування за адресою вул. Київська м. Мала Виска 

  

49.  1752 Про оренду майна Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади Маловисківської 

міської ради 
  



 
 

50.  1753 Про Звернення Маловисківської міської ради до Президента України, Голови Верховної Ради 

України, ,31ёПрем’єр-міністра України 
  

 


