
ПОРЯДОК ДЕННИЙ  (30 березня 2017 року) 

№ з/п Назва проекту рішення 

Відповідальні за 

розроблення 

проекту 

(профільний 

заступник, 

начальники 

відділів, 

спеціалісти) 

Голова постійної 

комісії , яка 

погоджувала 

проект рішення 

1.  
Про внесення змін до рішення від 22 грудня  2016 року №450 «Про міський бюджет  на 2017 

рік» 

Похила Л.В. Прилуцький 

М.М. 

2.  
Про внесення змін до плану діяльності з підготовки регуляторних актів у сфері 

господарської діяльності Маловисківської міської ради  на 2017 рік 

Паріпа О.І.  Ніколенко О.В. 

3.  
Про надання повноважень старостам сіл Маловисківської міської об’єднаної територіальної 

громади та виготовлення печаток. 

Берегуленко Т.М. Ніколенко О.В. 

4.  

Про внесення доповнень до  рішення сесії міської ради  від 22 грудня  2016 року № 447 «Про  

затвердження Програми соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи на 2017-2020 роки» 

Хмара І.І. Жигалов Т.М. 

5.  
Про проведення  в 2017 році конкурсу  міні – проектів  місцевого розвитку  «Майбутнє 

громади в наших руках» 

Жовтило А.В. Бровченко О.Д. 

6.  
Про виплату одноразової щорічної допомоги Почесному громадянину міста Малої Виски 

Довганю Анатолію Петровичу 

Жовтило А.В. Жигалов Т.М. 

7.  Про створення камерного хору Маловисківської міської ради Жовтило А.В. Артишко В.В. 

8.  

Про участь у конкурсному відборі проектної заявки «Капітальний ремонт із заміною 

дерев’яних віконних блоків і вхідних та тамбурних дверей на металопластикові 

Олександрівського НВК» 

Постолюк Л.А. Бровченко О.Д. 

9.  

Про участь у конкурсному відборі проектної заявки «Капітальний ремонт будівлі 

Маловисківської   ЗШ № 3 І-ІІІ ст. (утеплення фасадів,покрівлі, заміна вікон та дверей) по 

вул. Шкільній (20 років Жовтня), м.Мала Виска» 

Постолюк Л.А. Бровченко О.Д. 

10.  
Про участь у конкурсному відборі проектної заявки «Будівництво літньої естради на 400 

глядацьких місць по вул.. Центральній,    м. Мала Виска, Кіровоградської області» 

Постолюк Л.А. Бровченко О.Д. 

11.  
Про затвердження проектно-кошторисної документації по проекту  «Капітальний ремонт 

дорожнього покриття по бульвару Велігіна, м. Мала Виска, Кіровоградської області»  

Барановський О.М. Бровченко О.Д. 

12.  
Про затвердження проектно-кошторисної  документації «Будівництво літньої естради на 400 

глядацьких місць по вул. Центральній,  м. Мала Виска, Кіровоградської області»                                              

Барановський О.М. Бровченко О.Д. 

13.  
Про погодження місця розташування  «Меморіалу героям - воїнам - землякам, які загинули в 

зоні проведення АТО» 

Постолюк Л.А. Бровченко О.Д. 



14.  
Про затвердження Стратегії Маловисківської міської ради Маловисківської ОТГ на 2017 – 

2025 роки; 

Постолюк Л.А. Ніколенко О.Д. 

15.  Про затвердження передавальних актів Путнік І.В. Артишко В.В. 

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

ділянки у власність громадянам міської ради 

Тамко С.О. Кирстя О.Л. 

17.  
Про надання дозволу 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. Кирстя О.Л. 

18.  
Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою  щодо  відведення земельної 

ділянки в постійне користування юридичній особі ОСББ «Злагода 7-А» в м. Мала Виска по 

вул. Шевченка, 7-А 

Тамко С.О. Кирстя О.Л. 

19.  
Про припинення права постійного користування на земельну ділянку юридичній особі 

Кіровоградському ОКМВППД «Раттус» в м. Мала Виска, вул. В.Бровченка, 16 

Тамко С.О. Кирстя О.Л. 

20.  

Про надання СФГ «Перебейніс Валерій Петрович» дозволу  на розроблення технічної 

документації щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі для передачі 

в оренду з правом викупу для розміщення та обслуговування господарчого двору в м. Мала 

Виска по вул. В. Бровченка, 16   

Тамко С.О. Кирстя О.Л. 

21.  
Про припинення права користування та вилучення  земельної ділянки , яка була надана в 

оренду гр. Полозу Юрію Семеновичу  за адресою : вул.Центральна, 75, м.Мала Виска 

Тамко С.О. Кирстя О.Л. 

22.  

Про надання гр. Ніколенко Н.В. дозволу  на розроблення технічної документації щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі для передачі в оренду з правом 

викупу для будівництва та обслуговування будівель торгівлі  в м. Мала Виска по вул. 

Центральній, 75   

Тамко С.О. Кирстя О.Л. 

23.  

Про надання дозволу ФОП Осадчук Н.І. на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 

розміщення ТС  на умовах особистого строкового сервітуту в м. Мала Виска по 

вул.Центральна (автобусна зупинка «Бібліотека») 

Тамко С.О. Кирстя О.Л. 

24.  

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне 

користування професійно-технічному училищу №16 м.Мала Виска для будівництва та 

обслуговування  будівель закладів освіти  по вул .Шевченка, 56, корп. № 1 в м.Мала Виска 

Кіровоградської області  

Тамко С.О. Кирстя О.Л. 

25.  

Про  затвердження   проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне 

користування професійно-технічному училищу №16 м.Мала Виска для будівництва та 

обслуговування  будівель закладів освіти  по пров. І Професійному, 13/56  в  м. Мала Виска 

Кіровоградської області  

Тамко С.О. Кирстя О.Л. 

26.  
Про  надання   дозволу   на    розроблення  проекту    землеустрою   щодо відведення  

земельної  ділянки  в постійне користування Маловисківській районній раді по вул. 

Тамко С.О. Кирстя О.Л. 



Шевченка, 62  в  м. Мала Виска 

27.  
Про  надання   дозволу   на    розроблення  проекту    землеустрою   щодо відведення  

земельної  ділянки  в постійне користування Маловисківській районній раді по вул. 

Шевченка, 64  в  м. Мала Виска 

Тамко С.О. Кирстя О.Л. 

28.  
Про надання у власність шляхом продажу земельної ділянки гр. Кудрі В.І. в м. Мала Виска 

по вул. Велігіна, 32/1 

Тамко С.О. Кирстя О.Л. 

29.  
Про надання дозволу гр. Дубровському Василю Івановичу  на розроблення проекту 

землеустрою  щодо відведення земельної ділянки в оренду для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі в м. Мала Виска по вул. В.Бровченка, 18  

Тамко С.О. Кирстя О.Л. 

30.  
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. 

Брехунець С.Є. за адресою: вул. Севастопольська, 27 м. Мала Виска  Кіровоградської області 

Тамко С.О. Кирстя О.Л. 

31.  Про депутатський запит депутатів   міської ради від 29 березня 2017 року Постолюк Л.А. Ніколенко О.В. 

 


