
  ПОРЯДОК ДЕННИЙ  37 сесії ( 27 квітня  2018 року) 

№

 

з

/

п 

Назва проекту рішення 

Відповідальні за 

розроблення 

проекту 

(профільний 

заступник, 

начальники 

відділів, 

спеціалісти) 

Голова постійної 

комісії , яка 

погоджувала 

проект рішення 

 

1. Про затвердження Плану соціально–економічного розвитку Маловисківської міської ради на 

2018-2019 роки Федоренко Г.В. 

 

Бровченко О.Д. 

Прилуцький 

М.М. 

 

 

2. Про затвердження переліку проектів, які будуть реалізуватися у 2018 році у Маловисківській  

міській об’єднаній  територіальній громаді  за рахунок коштів  субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам  на формування  інфраструктури об’єднаних територіальних громад. 
Федоренко Г.В. 

Бровченко О.Д. 

Прилуцький 

М.М. 

 

 

3. Про створення комісії по передачі на баланс відділу освіти, молоді та спорту виконавчого 

комітету Маловисківської міської ради об’єкта незавершеного будівництва «Капітальний ремонт 

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

вул.20 років Жовтня, 3, м. Мала Виска, Кіровоградської області» 

Бакалінський 

О.М. 
Артишко В.В. 

 

4. Про внесення змін до  складу конкурсної Комісії з визначення юридичних осіб, які здійснюють у 

межах території Маловисківської міської об'єднаної територіальної громади збирання та 

перевезення побутових відходів спеціально обладнаними для цього транспортними засобами 

Пісний С.А. 

 

 

 

 

5. Про затвердження Програми «Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на послуги 

централізованого водопостачання та водовідведення населенню по КП «Мала Виска Водоканал» 

на 2018 рік 

Постолюк Л.А. 

Бровченко О.Д. 

Прилуцький 

М.М. 

 
6. Про визначення пріоритетної послуги  для участі у  проекті програми  USAID  DOBRE  по 

реалізації  компоненту «удосконалення послуг» 
Постолюк Л.А.  

 
7. Про затвердження Конкурсної комісії з підготовки та проведення в2018 році конкурсу міні 

грантів проектів місцевого розвитку «Майбутнє громади в наших руках». 
Постолюк Л.А.  

 

8. Про затвердження рішення виконкому міської ради від 12 квітня 2018 року «Про надання 

одноразової матеріальної щорічної допомоги Почесному громадянину міста Мала Виска Довганю 

Анатолію Петровичу» 

Постолюк Л.А.  

 
9. Про внесення змін до структури та чисельності при виконавчих органів Маловисківської міської 

ради 
Постолюк Л.А.  

 10. Про  вилучення   земельних ділянок   Бакалінський  Кирстя О.М. 



О.М. 

Цибульський І.А. 

 

11. 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 

Бакалінський  

О.М. 

Цибульський І.А. 

Кирстя О.М. 

 

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

власність громадянам міської ради 

Бакалінський  

О.М. 

Цибульський І.А. 

Кирстя О.М. 

 

13. Про розгляд заяви Прилуцького М.О. Бакалінський  

О.М. 

Цибульський І.А. 

Кирстя О.М. 

 

14. Про надання у власність земельної ділянки гр. Фокші Григорію Петровичу за адресою: вул. 

Мічуріна, 9, с. Паліївка Маловисківського району Кіровоградської області 

Бакалінський  

О.М. 

Цибульський І.А. 

Кирстя О.М. 

 

15. Про надання дозволу на розроблення технічної документації щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі для передачі в користування на умовах оренди гр. В.М. Батій 

в м. Мала Виска по вул. Центральна, 16 

Бакалінський  

О.М. 

Цибульський І.А. 

Кирстя О.М. 

 

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

земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Шпак В.І. за адресою: вул. Проліскова, 3, м. Мала 

Виска Кіровоградської області 

Бакалінський  

О.М. 

Цибульський І.А. 

Кирстя О.М. 

 

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

земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Нетребі В.Г., Скотарьовій О.Л. за адресою: вул. 

Матусівська, 57, м. Мала Виска, Маловисківського району, Кіровоградської області 

 

Бакалінський  

О.М. 

Цибульський І.А. 

Кирстя О.М. 

 

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

земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Губоніній Л.Г. за адресою: вул. Велігіна, 103, м. 

Мала Виска Кіровоградської області 

 

Бакалінський  

О.М. 

Цибульський І.А. 

Кирстя О.М. 

 

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

земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Макарицькій К.І. за адресою: вул. Центральна, 66 с. 

Первомайське Маловисківського району 

 

 

 

Бакалінський  

О.М. 

Цибульський І.А. 

Кирстя О.М. 

 

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

земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Захарову О.А. за адресою: пров. Тихий, 7, м. Мала 

Виска Кіровоградської області 

Бакалінський  

О.М. 

Цибульський І.А. 

Кирстя О.М. 



 

 

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

земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Хоменку В.В. за адресою: пров. Тихий, 4, м. Мала 

Виска Кіровоградської області 

 

Бакалінський  

О.М. 

Цибульський І.А. 

Кирстя О.М. 

 

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

земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Груші М.О. за адресою: пров. Квітковий, 48 м. Мала 

Виска Маловисківського району 

 

Бакалінський  

О.М. 

Цибульський І.А. 

Кирстя О.М. 

 

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

земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Крутофал В.І. за адресою: вул. Шкільна, 26а, м. 

Мала Виска Кіровоградської області 

 

Бакалінський  

О.М. 

Цибульський І.А. 

Кирстя О.М. 

 

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

земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Сорокі О.О. за адресою: вул. Кудрівська, 27, м. 

Мала Виска Кіровоградської області 

 

Бакалінський  

О.М. 

Цибульський І.А. 

Кирстя О.М. 

 

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

Болілому М.П. для ведення особистого селянського господарства за адресою: с. Олександрівка, 

Маловисківського району 

 

Бакалінський  

О.М. 

Цибульський І.А. 

Кирстя О.М. 

 

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

Цимбалюку О.С. за адресою: вул. Польова, 63 с. Краснопілка Маловисківського району 

Кіровоградської області 

 

Бакалінський  

О.М. 

Цибульський І.А. 

Кирстя О.М. 

 

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

Дробахі І.П. за адресою: вул. Чехова,20,м. Мала Виска,Маловисківського району Кіровоградської 

області 

 

Бакалінський  

О.М. 

Цибульський І.А. 

Кирстя О.М. 

 

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

Тригорло С.П. за адресою: вул. Перемоги, 32 с. Олександрівка Маловисківського району 

Кіровоградської області 

 

Бакалінський  

О.М. 

Цибульський І.А. 

Кирстя О.М. 

 

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

Тригорло С.В. за адресою: вул. Верхня, 15 с. Тарасівка Маловисківського району Кіровоградської 

області 

 

Бакалінський  

О.М. 

Цибульський І.А. 

Кирстя О.М. 



 

30. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки  в натурі (на місцевості) для передачі її в користування на умовах оренди 

гр. Сорокіну В.В. за адресою: вул. Кондратюка,26б   

 

Бакалінський  

О.М. 

Цибульський І.А. 

Кирстя О.М. 

 

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

користування на умовах оренди гр. Стрижакову А.О. за адресою: вул. Шевченка, 62-К, 62-3 м. 

Мала Виска, Кіровоградської області 

  

 


