
ПОРЯДОК ДЕННИЙ  9 ЧЕРГОВОЇ СЕСІЇ СІСЬКОЇ РАДИ 

 

Про внесення змін до рішення від 24 грудня  2015 року №25 «Про міський бюджет  на 

2016 рік»; 

Про затвердження проектних заявок «Одностадійний проект на капітальний ремонт 

ЗШ № 4 І-ІІІ ст. із заміною дерев’яних віконних блоків і вхідних та тамбурних дверей 

на металопластикові» та «Капітальний ремонт благоустрою головного фасаду ДНЗ 

«Ромашка» м. Мала Виска, вул. Спортивна, 9»; 

Про передачу з балансу КП «Мала Виска ЖЕД» Маловисківської  міської ради 

житлового будинку №7-а по вул.Шевченка в м. Мала Виска на баланс об’єднання  

співвласників багатоквартирного будинку «Злагода 7А»; «Друга Мрія» 

Про реорганізацію Олександрівської ЗШ І-ІІІ ступенів та Олександрівського ДНЗ  

«Колосок» у Олександрівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів-дошкільний навчальний заклад»; 

Про реорганізацію Паліївської  ЗШ І-ІІІ ступенів та Паліївського  ДНЗ «Колобок» у  

Паліївський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-

дошкільний навчальний заклад»; 

Про затвердження Програми «Шкільний автобус» на 2016-2017 роки; 

Про затвердження Програми оздоровлення та відпочинку дітей та підлітків на 

території Маловисківсьокої міської ради на 2016 – 2017роки; 

Про внесення змін до складу комісії при виконавчому комітеті Маловисківської 

міської ради; 

Про затвердження Програми «Перевезення пільгових категорій пасажирів у 

приміському і міжміському сполученнях та залізничним транспортом»; 

Про затвердження програми  «Призовник 2016 -2020»; 

Земельні питання 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне 

користування «Кіровоградський облавтодор»  для розміщення та експлуатації  

будівель і споруд  автомобільного транспорту та дорожнього господарства  в  

м. Мала Виска  по вул. Горького,45 

 

Про  затвердження  проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки      у 

власність (на праві спільної сумісної власності) громадянам Чуйку Вадиму Івановичу, 

Чуйко  Вікторії Юріївні по вул. Першотравнева, 35   в  м. Мала Виска  

  

Про  затвердження   технічної    документації   із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) що передається у власність  

гр. Донцю Юрію Анатолійовичу по вул. Ватутіна,23  в  м. Мала Виска  

 

Про надання у власність земельної ділянки гр. Волошину Олександру Миколайовичу,   

в м. Мала Виска по вул. Зарічна, 23 

  

Про надання у власність земельної ділянки гр. Скидановій Аллі Іванівні,  в м. Мала 

Виска по вул. Жовтнева, 170 

  

Про  погодження надання пропозицій щодо виділення земельної ділянки у власність із 

земель державної власності  

 

Про  вилучення   земельних ділянок  

  

Про  затвердження  проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки у  



власність гр. Царенко Софії Дем′янівні по пров. Шевченка,18 в  м. Мала Виска  

  

Про затвердження технічної    документації   із землеустрою щодо розміщення 

тимчасової споруди ( павільону ) гр. Мельник Валентини Миколаївни по вул. 

Шевченка,(біля Маловисківської центральної лікарні)  в  м. Мала Виска  

 

Про продовження терміну користування земельною ділянкою на умовах оренди  ФОП 

Гілка Л.І. шляхом укладання додаткової угоди до договору оренди  за адресою: вул. 

Шевченка 62а, м. Мала Виска. 

 

Про надання згоди на розроблення проекту землеустрою  щодо  відведення земельної 

ділянки у власність  громадянам міської ради 

  

Про надання згоди на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельних ділянок  в натурі (на місцевості) для передачі їх у 

власність громадянам міської ради 

 

Про надання згоди гр. Ружиній В.Л. на розроблення проекту землеустрою  щодо 

відведення земельної ділянки в оренду для будівництва та розміщення гаража для 

легкового автомобіля в м. Мала Виска, вул. Шевченка,7   

  

Про надання згоди гр.Трачу С.А. на розроблення проекту землеустрою  щодо 

відведення земельної ділянки в оренду для будівництва та розміщення гаража для 

легкового автомобіля в м. Мала Виска, вул. Шевченка,7   

  

Про надання згоди гр. Олійник В.Г. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду для ведення городництва  

в м.Мала Виска, вул. Матросова,14   

  

Про надання згоди гр. Дзюбенку О.Г. на розроблення проекту землеустрою  щодо 

відведення земельної ділянки в оренду для ведення городництва  

в м. Мала Виска, вул. Тобілевича,9   

  

  

 

 

 

Про надання матеріальної допомоги громадянам міської ради  

 


