
 
 

Перелік питань  67 сесії (12 червня  2020 )  № 2282 -2302 

 

1.  2282 
Про внесення змін до додатку 1  Програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги  

в Маловисківській міській ОТГ на 2020-2022 роки 
Постолюк Л.А. 

Прилуцький 

М.М. 

Жигалов Т.М. 

2.  2283 
Про внесення змін до Програми цивільного захисту Маловисківської міської об’єднаної  

територіальної громади на 2016-2020 роки 
Постолюк Л.А. 

Прилуцький 

М.М. 

Жигалов Т.М. 

3.  2284 Про внесення змін до рішення міської ради від 16.08.2016 року №266 «Про затвердження 

міської комплексної програми профілактики злочинності і правопорушень на території 

Маловисківської міської  об’єднаної територіальної громади на 2016-2020 роки» 

Постолюк Л.А. 

Прилуцький 

М.М. 

Жигалов Т.М. 

4.  2285 Про внесення змін до рішення від 12 грудня  2019 року № 1929 «Про бюджет 

Маловисківської  міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік» 
Похила Л.В. 

Прилуцький 

М.М. 

5.  2286 Про затвердження «Програми антикорупційних заходів  у Маловисківській міській раді на 

2020-2025 роки» 
Захватихата Т.В. Ніколенко О.В. 

6.  2287 Про внесення змін до рішення міської ради від 28.11.2019 року № 1924 «Про надання згоди 

на безоплатне прийняття до комунальної власності територіальної громади» 
Захватихата Т.В. Ніколенко О.В. 

7.  2288 Про передачу з балансу КП «Мала Виска ЖЕД» Маловисківської міської ради житлового 

будинку №59 а по вул. Центральна в м. Мала Виска в самостійне управління об’єднанню 

співвласників багатоквартирного будинку «НАШ ДІМ-2020» 

Пісний С.А. Бровченко О.Д. 

8.  2289 Про передачу з балансу КП «Мала Виска ЖЕД» Маловисківської  міської ради житлового 

будинку № 10 по вул. Спортивна  в м. Мала Виска для самостійного управління  

співвласників багатоквартирного будинку 

Пісний С.А. Бровченко О.Д. 

9.  2290 
Про надання дозволу на реалізацію продуктів харчування Шпак А.В. Артишко В.В. 

10.  2291 Про вилучення земельних ділянок  

 

Цибульський 

І.А. 
Кирстя О.Л. 

11.  2292 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянам міської ради 

Цибульський 

І.А. 
Кирстя О.Л. 

12.  2293 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Мартинюк Тетяні Віталіївні за адресою: 

Кіровоградська область, Маловисківський район м. Мала Виска (за межами населеного 

пункту)  

Цибульський 

І.А. 
Кирстя О.Л. 



 
 

13.  2294 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  гр. Барановському Олексію Миколайовичу за 

адресою: Кіровоградська область, Маловисківський район м. Мала Виска, пров. 

Севастопольський, 17 

Цибульський 

І.А. 
Кирстя О.Л. 

14.  2295 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Дерменжі Миколі Афанасійовичу за 

адресою: Кіровоградська область, Маловисківський район с. Олександрівка, вул. Польова, 3 

Цибульський 

І.А. 
Кирстя О.Л. 

15.  2296 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність                         

гр. Пузирей Володимиру Васильовичу за адресою: вул. Правди, 7 с. Олександрівка 

Маловисківського району Кіровоградської області  

Цибульський 

І.А. 
Кирстя О.Л. 

16.  2297 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність                    

гр. Долинку Василю Анатолійовичу для ведення особистого селянського господарства за 

адресою: Кіровоградська область Маловисківський район, Маловисківська міська рада  м. 

Мала Виска (за межами населеного пункту) 

Цибульський 

І.А. 
Кирстя О.Л. 

17.  2298 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність                    

гр. Колесник Лідії Гаврилівні для ведення особистого селянського господарства за адресою: 

Кіровоградська область Маловисківський район, Маловисківська міська рада  с. Краснопілка 

(за межами населеного пункту) 

Цибульський 

І.А. 
Кирстя О.Л. 

18.  2299 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність                    

гр. Мельнику Олександру Олександровичу для ведення особистого селянського господарства 

за адресою: Кіровоградська область Маловисківський район, Маловисківська міська рада  

Цибульський 

І.А. 
Кирстя О.Л. 

19.  2300 Про надання дозволу гр. Жанталаю Максиму Сергійовичу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для розміщення гаража для 

легкового автомобіля в м. Мала Виска по вул. Центральна, прибудинкова територія 

багатоквартирного житлового будинку № 64 

Цибульський 

І.А. 
Кирстя О.Л. 

20.  2301 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) 

Цибульський 

І.А. 
Кирстя О.Л. 

21.  2302 Про надання дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

в користування на умовах оренди  громадянам міської ради 

Цибульський 

І.А. 
Кирстя О.Л. 

22.  2303 Про звернення Маловисківської міської ради з питання  формування районів в 

Кіровоградській області в ході адміністративно – територіальної реформи 
Постолюк Л.А. Ніколенко О.В. 

 


