
 
 

Нумерація  питань  71 сесії (2 жовтня  2020 ) з № 2511  по № 2573 

1.  2511 Про внесення змін до Програми та Положення  про надання одноразової  матеріальної 

допомоги громадянам Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади на 

 2020-2022 роки затвердженого рішенням міської ради від 30 січня 2020 року № 2072 

Жовтило А.В. 

Шпак Т.М. 
 

2.  2512 Про внесення змін до міської комплексної програми профілактики злочинності і 

правопорушень на території Маловисківської міської  об’єднаної територіальної громади на 

2016-2020 роки 

Постолюк Л.А.  

3.  2513 Про внесення змін до Програми розвитку комунального підприємства Мала Виска МКП на 

2020 рік 
  

4.  2514 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.  

5.  2515 Про внесення змін до складу Комітету забезпечення доступності інвалідів та інших 

маломобільних груп населення до об΄єктів соцільної та інженерно-транспортної 

інфраструктури Маловисківської  міської ради 

Бакалінський 

О.М.  

6.  2516 Про затвердження актів приймання-передачі багатоквартирних житлових будинків Пісний С.А.  

7.  2517 Про надання дозволу співмешканцям житлового будинку № 59 по вул. Центральна  в м. Мала 

Виска для самостійного управління   багатоквартирним будинком 

Бакалінський 

О.М. 
 

8.  2518 Про надання згоди на передачу нерухомого майна комунальної власності з балансу КП «Мала 

Виска Водоканал» КП  на  баланс  «Мала Виска МКП» 

Пісний С.А. 
 

9.  2519 Про надання згоди на безоплатне прийняття основних засобів до комунальної власності  

територіальної громади 

Бакалінський 

О.М. 
 

10.  2520 Про затвердження звіту  та Дорожньої карти індексу спроможності Маловисківської  

міської об’єднаної територіальної громади в рамках програми ДОБРЕ 
Постолюк Л.А.   

11.  2521 Про затвердження Дорожньої карти підвищення ефективності залучення громадян та 

підтримки громадських ініціатив Маловисківської  міської об'єднаної територіальної  

громади на 2020-2023 роки 

Постолюк Л.А.  

12.  2522 

Земельні питання 

Про вилучення земельних ділянок  

Бакалінський 

О.М. 

Цибульський 

І.А. 

 

13.  2523 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянам міської ради 
  

14.  2524 Про надання у власність земельної ділянки гр. Горжію Олександру Олександровичу за 

адресою: вул. Чехова, буд. 17, м. Мала Виска Маловисківського району Кіровоградської 

області 

  



 
 

15.  2525 Про надання у власність земельної ділянки гр. Шамкому Сергію Дмитровичу за адресою:                 

вул. Пушкіна, буд. 31, м. Мала Виска Маловисківського району Кіровоградської області 
  

16.  2526 Про надання у власність земельної ділянки  гр. Березіну Владиславу Вікторовичу за адресою: 

вул. Містечкова, буд. 101, м. Мала Виска Маловисківського району Кіровоградської області 
  

17.  2527 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Онищук Аллі Вікторівні за адресою:                   

пров. Містечковий, 7 м. Мала Виска Маловисківського району, Кіровоградської області 

  

18.  2528 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Гульдас Людмилі Вікторівні за адресою:              

вул. Київська, 10/6 м. Мала Виска Маловисківського району, Кіровоградської області 

  

19.  2529 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Кукурікі Ользі Іванівні за адресою:                   

вул. Велігіна, 67 м. Мала Виска Маловисківського району, Кіровоградської області 

  

20.  2530 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Кукуріки Петру Павловичу за адресою:                    

вул. О. Ковтуна, 62 м. Мала Виска Маловисківського району, Кіровоградської області 

  

21.  2531 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Сидоренко Раїсі Іванівні за адресою:                        

вул. Л. Панкова, 14/11 м. Мала Виска Маловисківського району, Кіровоградської області 

  

22.  2532 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Кобець Ніні Михайлівні за адресою:                       

вул. Л. Панкова, 15 м. Мала Виска Маловисківського району, Кіровоградської області 

  

23.  2533 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Приходченко Ользі Дмитрівні за адресою: 

вул. Л. Панкова, 13 м. Мала Виска Маловисківського району, Кіровоградської області 

  

24.  2534 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Мельнику Миколі Олексійовичу та 

Мельник Ніні Петрівні за адресою: вул. Севастопольська, 22 м. Мала Виска 

Маловисківського району, Кіровоградської області 

  

25.  2535 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Жорновій Надії Миколаївні за адресою:                   

вул. Мічуріна, 6 с. Паліївка Маловисківського району, Кіровоградської області 

  

26.  2536 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Денисенку Сергію Олександровичу за 

адресою: вул. Гоголя, буд. 86, м. Мала Виска Маловисківського району, Кіровоградської 

  



 
 

області 

27.  2537 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Кудрі Івану Володимировичу за адресою:  

вул. І. Франка, 17, м. Мала Виска Маловисківського району, Кіровоградської області 

  

28.  2538 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Кавун Валентині Петрівні за адресою:                    

вул. Квіткова, 30 м. Мала Виска Маловисківського району, Кіровоградської області 

  

29.  2539 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Рудої Надії Анатоліївни за адресою:                         

вул. Л. Панкова, 29/11 м. Мала Виска Маловисківського району, Кіровоградської області 

  

30.  2540 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Вовк Івану Олексійовичу за адресою:                    

вул. Радісна, 16, м. Мала Виска Маловисківського району, Кіровоградської області 

  

31.  2541 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Скриповій Інні Валеріївні за адресою:                   

пров. Велігіна, 9 м. Мала Виска Маловисківського району, Кіровоградської області 

  

32.  2542 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність                           

гр. Мельник Людмилі Гаврилівні за адресою: вул. Проліскова, буд. 17 м. Мала Виска 

Маловисківського району Кіровоградської області 

  

33.  2543 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність                           

гр. Тихоглазу Віктору Андрійовичу за адресою: вул. Петра Кізіма, буд. 9 с. Олександрівка 

Маловисківського району Кіровоградської області 

  

34.  2544 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність                           

гр. Тихоглаз Світлані Михайлівні за адресою: вул. Петра Кізіма, буд. 14 с. Олександрівка 

Маловисківського району Кіровоградської області 

  

35.  2545 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність                           

гр. Тихоглаз Наталії Семенівні за адресою: вул. Південна, буд. 5 с. Олександрівка 

Маловисківського району Кіровоградської області 

  

36.  2546 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність                             

гр. Ліпінському Олександру Григоровичу за адресою: вул. Вишнева, буд. 47 м. Мала Виска 

Маловисківського району Кіровоградської області 

  

37.  2547 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність                           

гр. Баспаловій Наталці Олександрівні за адресою: пров. ІІ Професійний, 2 м. Мала Виска 

Маловисківського району Кіровоградської області 

  

38.  2548 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність                       



 
 

гр. Багмет Любов Михайлівні за адресою: вул. Пушкіна, 45 м. Мала Виска Маловисківського 

району Кіровоградської області 

39.  2549 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність                           

гр. Мохненко Олені Олександрівні за адресою: вул. Калинова, буд. 88 м. Мала Виска 

Маловисківського району Кіровоградської області 

  

40.  2550 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність                   

гр. Козак Тамарі Іванівні за адресою: вул. Зарічна, 16 м. Мала Виска Маловисківського 

району Кіровоградської області 

  

41.  2551 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність                     

гр. Паленинко Людмилі Михайлівні за адресою: вул. Квіткова, 54 м. Мала Виска 

Маловисківського району Кіровоградської області 

  

42.  2552 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність                            

гр. Мішкурову Івану Федоровичу за адресою: вул. Верхня, с. Новомиколаївка 

Маловисківського району Кіровоградської області 

  

43.  2553 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність                           

гр. Мішкой Івану Миколайовичу за адресою: вул. Нижня, 10 с. Новомиколаївка 

Маловисківського району Кіровоградської області  

  

44.  2554 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність                         

гр. Апостолу Валерію Борисовичу за адресою: Кіровоградська область Маловисківський 

район с. Паліївка вул. Лесі Українки, 40 

  

45.  2555 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність                     

гр. Іпанчі Тетяні Григорівні за адресою: пров. Лесі Українки, 38 с. Паліївка Маловисківського 

району Кіровоградської області 

  

46.  2556 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність                           

гр. Сьоміній Світлані Володимирівні за адресою: вул. Малахівська, 26 с. Первомайське 

Маловисківського району Кіровоградської області 

  

47.  2557 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність                     

гр. Кудрі Віктору Григоровичу за адресою: вул. Матусівська, 178 м. Мала Виска 

Маловисківського району Кіровоградської області 

  

48.  2558 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність                           

гр. Каплуновій Олені Вікторівні за адресою: вул. Нижня, с. Новомиколаївка 

Маловисківського району Кіровоградської області 

  

49.  2559 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність                  

гр. Запорожцю Юрію Григоровичу для ведення особистого селянського господарства за 

адресою: Кіровоградська область Маловисківський район, с. Первомайське вул. Валуївська 

  



 
 

50.  2560 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність                     

гр. Солоненко Олені Іванівні для ведення садівництва за адресою: вул. 1 травня, 24 с-ще 

Вишневе на території Маловисківської міської ради Маловисківського району 

Кіровоградської області 

  

51.  2561 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність                           

гр. Дорошенко Ользі Василівні за адресою: Кіровоградська область, Маловисківський район,                    

с-ще. Вишневе вул. Миру, 17 

  

52.  2562 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність                    

гр. Зові Едуарду Юрійовичу для ведення особистого селянського господарства на території 

Маловисківської міської ради (за межами населеного пункту) Маловисківського району 

Кіровоградської області 

  

53.  2563 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність                   

гр. Бондар Ірині Юріївні для ведення особистого селянського господарства на території 

Маловисківської міської ради Маловисківського району Кіровоградської області (за межами 

населеного пункту)   

  

54.  2564 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність                      

гр. Шпак Тетяні Миколаївні для ведення особистого селянського господарства за адресою: 

Кіровоградська область Маловисківський район, на території Маловисківської міської ради 

(за межами населеного пункту) 

  

55.  2565 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду                       

гр. Дубовцю Дмитру Володимировичу для ведення городництва адресою: Кіровоградська 

область Маловисківський район, с. Первомайське (за межами населеного пункту) 

  

56.  2566 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність                  

гр. Кадомець Раїсі Миколаївні для ведення особистого селянського господарства за адресою: 

Кіровоградська область, Маловисківського району, Маловисківська міська рада (за межами 

населеного пункту)  

  

57.  2567 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність                   

гр. Мельнику Віталію Леонідовичу для ведення особистого селянського господарства за 

адресою: Кіровоградська область Маловисківський район, с. Первомайське (за межами 

населеного пункту) 

  

58.  2568 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність                     

гр. Завалій Наталії Сергіївні для ведення особистого селянського господарства за адресою: 

Кіровоградська область Маловисківський район, Маловисківська міська рада  

  

59.  2569 Про надання дозволу гр. Кравцю Олександру Івановичу 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 № 53-а 

60.  2570 Про надання дозволу гр. Артишко Інні Борисівні на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду для розміщення гаража для легкового автомобіля в  м. 

Мала Виска по вул. Шевченка, прибудинкова територія багатоквартирного житлового 

будинку № 83 

  

61.  2571 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) 

  

62.  2572 Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства  
  

63.  2573 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в користування на умовах оренди  громадянам міської ради 
  

 


