
 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ  58  сесії ( 26 вересня   2019 )  

  

Назва проекту рішення Розробники  

Голови 

постійних 

комісій, які 

розглядають 

проекти  

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

Маловисківській міській ОТГ на 2018-2019 роки 

Постолюк 

Л.А. 

Стець І.О. 

Прилуцький 

М.М. 

2.   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.   Про затвердження Порядку розроблення, фінансування, моніторингу цільових програм 

Маловисківської міської ради та звітності про їх виконання 

Постолюк 

Л.А. 

Прилуцький 

М.М. 

4.   Про затвердження детального плану території житлового кварталу в с. Олександрівка, 

обмеженого вулицями Центральна, вул. П. Кізіма, вул. Південна, Маловисківського району, 

Кіровоградської області 

Пісний С.А. 
Бровченко 

О.Д.  

5.   
Про вилучення земельних ділянок  

Цибульський 

І.А. 
Кирстя О.Л, 

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

у власність громадянам міської ради 
  

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

земельної ділянки в натурі (на місцевості) Комунальному некомерційному підприємству 

«Маловисківська станція переливання крові Кіровоградської обласної ради»  за адресою: вул. 

Європейська, 92 м. Мала Виска Маловисківського району 

Цибульський 

І.А. 
Кирстя О.Л, 

8.   Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної 

ділянки Відділу культури та туризму Маловисківської міської ради для будівництва та 

обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування 

(Олександрівський сільський будинок культури)  за адресою: вул. Центральна, 1 с. 

Олександрівка Маловисківського району  

Цибульський 

І.А. 
Кирстя О.Л, 

9.   Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної 

ділянки Відділу культури та туризму Маловисківської міської ради для будівництва та 

обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування (Вишневський 

сільський клуб)  за адресою: вул. Центральна Нова, 23/24 с. Вишневе Маловисківського району 

Цибульський 

І.А. 
Кирстя О.Л, 

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

земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр.Неруш Олені Василівні за адресою:                            

Цибульський 

І.А. 
Кирстя О.Л, 



 
 

вул. О. Ковтуна, 6 м. Мала Виска, Кіровоградської області 

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

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

пров. Береговий, 28 м. Мала Виска, Кіровоградської області 

Цибульський 

І.А. 
Кирстя О.Л, 

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

земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Кожиній Галині Олександрівні за адресою:                  

вул. Квіткова, 79-а м. Мала Виска, Кіровоградської області 

Цибульський 

І.А. 
Кирстя О.Л, 

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

земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Царенко Тетяні Іванівні за адресою: вул. 

Містечкова, 98 м. Мала Виска, Кіровоградської області 

Цибульський 

І.А. 
Кирстя О.Л, 

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

земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр.Бурченко Надії Іванівні за адресою:                         

вул. Першотравнева, 4 с. Олександрівка, Маловисківський район Кіровоградської області 

Цибульський 

І.А. 
Кирстя О.Л, 

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

земельної ділянки в натурі (на місцевості)  гр. Чорній Тетяні Іванівні за адресою:                  вул. 

Гоголя, 147 м. Мала Виска, Кіровоградської області 

Цибульський 

І.А. 
Кирстя О.Л, 

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

земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Коркачу Василю Івановичу за адресою: вул. 

Містечкова, 35 м. Мала Виска, Кіровоградської області 

Цибульський 

І.А. 
Кирстя О.Л, 

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

земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Буянському Володимиру Петровичу за адресою: 

пров. Новий, 15 с. Олександрівка, Маловисківський район Кіровоградської області 

Цибульський 

І.А. 
Кирстя О.Л, 

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

Миколенко Валентині Георгіївні  за адресою: вул. Пушкіна, 23 м. Мала Виска Маловисківського 

району 

Цибульський 

І.А. 
Кирстя О.Л, 

19.   Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власністьгр. 

Демченко Ользі Володимирівні  за адресою: вул. Професійна, 8 м. Мала Виска 

Маловисківського району 

Цибульський 

І.А. 
Кирстя О.Л, 

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

Кудименко Сергію Олексійовичу   за адресою: вул. Мирна, 35 м. Мала Виска Маловисківського 

району 

Цибульський 

І.А. 
Кирстя О.Л, 

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

Черкес Тетяні Василівні за адресою: вул. Берегова, 10 м. Мала Виска Маловисківського району 

Кіровоградської області 

Цибульський 

І.А. 
Кирстя О.Л, 

22.   Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність   гр. Цибульський Кирстя О.Л, 



 
 

Кушніровій Лідії Володимирівні за адресою: вул. Верхня, 3 с. Тарасівка Маловисківського 

району Кіровоградської області 

І.А. 

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

Крисенку Михайлу Семеновичу за адресою: вул. Матросова, 84 м. Мала Виска 

Маловисківського району Кіровоградської області 

Цибульський 

І.А. 
Кирстя О.Л, 

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

Триколенко Ларисі Михайлівні за адресою: пров. Шевченка, 22 с. Первомайське 

Маловисківського району Кіровоградської області 

Цибульський 

І.А. 
Кирстя О.Л, 

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

гр. Коркачу Станіславу Леонідовичу для ведення особистого селянського господарства за 

адресою: вул. Степова, 8 с. Первомайське Маловисківського району Кіровоградської області 

Цибульський 

І.А. 
Кирстя О.Л, 

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

Грешнікову Вадиму Станіславовичу для ведення особистого селянського господарства, на 

території Маловисківської міської ради Маловисківського району Кіровоградської області (за 

межами населеного пункту) 

Цибульський 

І.А. 
Кирстя О.Л, 

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

гр. Кирилову Олександру Олександровичу для ведення особистого селянського господарства за 

адресою: Кіровоградська область Маловисківського району Маловисківська міська рада (за 

межами населеного пункту) 

Цибульський 

І.А. 
Кирстя О.Л, 

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

гр. Груші Наталії Вікторівні для ведення особистого селянського господарства за адресою: 

Кіровоградська область Маловисківського району Маловисківська міська рада (за межами 

населеного пункту) 

Цибульський 

І.А. 
Кирстя О.Л, 

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

гр. Малахатьку Костянтину Олеговичу для ведення особистого селянського господарства за 

адресою: Кіровоградська область Маловисківський район на території Маловисківської міської 

ради 

Цибульський 

І.А. 
Кирстя О.Л, 

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

гр. Малахатько Раїсі Михайлівні для ведення особистого селянського господарства за адресою:                         

Кіровоградська область Маловисківський район, Маловисківська міська рада (за межами 

населеного пункту) 

Цибульський 

І.А. 
Кирстя О.Л, 

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

гр. Сипливому Юрію Юрійовичу для ведення особистого селянського господарства за адресою:                         

Кіровоградська область Маловисківський район, Маловисківська міська рада (за межами 

населеного пункту) 

Цибульський 

І.А. 
Кирстя О.Л, 



 
 

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

гр. Малахатьку Олегу Миколайовичу для ведення особистого селянського господарства за 

адресою: Кіровоградська область Маловисківський район, Маловисківська міська рада (за 

межами населеного пункту) 

Цибульський 

І.А. 
Кирстя О.Л, 

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

гр. Яришу Вадиму Володимировичу для ведення особистого селянського господарства за 

адресою: Кіровоградська область Маловисківський район, Маловисківська міська рада (за 

межами населеного пункту) 

Цибульський 

І.А. 
Кирстя О.Л, 

34.   Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

у власність членам СФГ «Васильченко Володимир Миколайович» 

Цибульський 

І.А. 
Кирстя О.Л, 

35.   Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду                         

гр. Анісімовій Вікторії Геннадіївні для будівництва індивідуальних гаражів за адресою:                         

вул. Шевченко, прибудинкова території багатоквартирного житлового будинку, 3 

Цибульський 

І.А. 
Кирстя О.Л, 

36.   Про надання дозволу гр. Карабаєвій Аліні Сергіївні 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 

Цибульський 

І.А. 
Кирстя О.Л, 

37.   Про надання дозволу гр. Грузіній Інні Михайлівні 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 

Цибульський 

І.А. 
Кирстя О.Л, 

38.   Про надання дозволу гр. Сокуренку Віталію Вікторовичу 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 

Цибульський 

І.А. 
Кирстя О.Л, 

39.   Про надання дозволу гр. Мушкет Раїси Петрівні на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду для будівництва та розміщення гаража для легкового 

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

житлового будинку № 57 

Цибульський 

І.А. 
Кирстя О.Л, 

40.   Про надання дозволу гр. Реві Сергію Олеговичу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду для будівництва та розміщення гаража для легкового 

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

житлового будинку № 59 

Цибульський 

І.А. 
Кирстя О.Л, 

41.   Про надання у власність земельних ділянок гр. Козбану Євгенію Володимировичу за адресою: 

вул. Лесі Українки, буд. 86, с. Паліївка Маловисківського району Кіровоградської області 

Цибульський 

І.А. 
Кирстя О.Л, 



 
 

42.   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, 

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

користування на умовах оренди  громадянам міської ради 

Цибульський 

І.А. 
Кирстя О.Л, 

44.   Про надання дозволу на розроблення технічної  документації  із землеустрою щодо інвентаризації 

земельних ділянок 

Цибульський 

І.А. 
Кирстя О.Л, 

 


