
Нумерація рішень   12 сесії  (5 жовтня 2021 року) 

№  з/п Назва  рішення 

1.  923 Про затвердження Програми підтримки розвитку  комунального некомерційного підприємства  “Центр екстреної медичної 

допомоги та медицини катастроф у Кіровоградській області Кіровоградської обласної ради” на 2021 рік 

2.  924 Про затвердження Програми енергозбереження та створення належних умов при казначейському обслуговуванні  

розпорядників  та одержувачів бюджетних коштів та інших клієнтів  в  УДКСУ на 2021  рік 

3.  925 Про внесення змін до рішення від 22 грудня  2020 року № 54  «Про бюджет Маловисківської міської територіальної громади 

на 2021 рік» 

4.  926 Про  прогноз бюджету Маловисківської міської територіальної громади на  2022-2024 роки 

5.  927 Про Бюджетний регламент 

6.  928 Про затвердження мережі закладів освіти Маловисківської міської ради на 2021-2022 навчальний рік 

7.  929 Про створення комунального закладу  «Центр розвитку фізичної культури  та спорту «СТАРТ» Маловисківської міської  

ради Кіровоградської області 

8.  930 Про зміну місцезнаходження юридичної особи Дитячо-юнацького центру «ВИСЬ» Маловисківської міської ради 

Кіровоградської області та юридичної особи Комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр» Маловисківської міської 

ради Кіровоградської області 

9.  931 Про затвердження акту приймання – передачі із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Новоукраїнського 

району у комунальну власність Маловисківської міської територіальної громади комунального некомерційного підприємства 

«Маловисківська центральна районна лікарня» з необоротними матеріальними активами, запасами, грошовими коштами, 

дебіторською та кредиторською заборгованістю 

10.  932 Про затвердження акту приймання – передачі із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Новоукраїнського 

району у комунальну власність Маловисківської міської територіальної громади комунального некомерційного підприємства 

«Маловисківський центр первинної медико – санітарної допомоги» з необоротними матеріальними активами, запасами, 

грошовими коштами, дебіторською та кредиторською заборгованістю 

11.  933 Про безоплатне прийняття у комунальну власність Маловисківської міської  територіальної громади об’єкту нерухомого 

майна, розташованого  по вулиці Центральна (Жовтнева), будинок 78  в місті Мала Виска, Новоукраїнський район, 

Кіровоградська область 

12.  934 Про надання згоди на прийняття із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Новоукраїнського району у 

комунальну власність Маловисківської міської територіальної громади корпоративних прав та майна КП «Архітектор» 

13.  935 Про безоплатну передачу майна з балансу КП «Мала Виска – МКП» на баланс Маловисківської міської ради 

14.  936 Земельні питання  

Про надання дозволу на розміщення тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності Кудрі Віталію 



Вікторовичу в м. Мала Виска по вул. Шевченка, (біля Маловисківської лікарні) 

15.  937 Про надання дозволу на розміщення тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності Кудрі Олені 

Миколаївна в м. Мала Виска по вул. Шевченка, (біля Маловисківської лікарні) 

16.  938  

вето 
Про  надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки 

комунальної власності.  

 Рішення зупинено розпорядженням міського голови від  08 жовтня 2021 року № 121/б 

17.  939 

 
Про надання в користування на умовах оренди ФГ «Прилуцький» земельних ділянок (невитребуваних земельних часток 

(паїв)) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за адресою: Кіровоградська область, Новоукраїнський 

район, Маловисківська міська рада 

18.  940 Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 22 жовтня 2020 року № 2600 «Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж в натурі (на місцевості) земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення (земельної частки (паю), розташованої на території Маловисківської міської ради  

19.  941 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду гр. Ніколенку Василю Івановичу для 

розміщення та обслуговування будівель громадської забудови за адресою: Кіровоградська область, Новоукраїнський район, 

с. Мануйлівка, вул. Водолазко, 62а 

20.  942 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

комунальної власності в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами  с. 

Мануйлівка на території Маловисківської міської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області та надання в 

оренду СТОВ «Славутич» 

21.  943 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

комунальної власності в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами   с. 

Мануйлівка на території Маловисківської міської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області та надання в 

оренду СТОВ «Славутич» 

22.  944 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

комунальної власності в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами с. 

Мануйлівка на території Маловисківської міської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області та надання в 

оренду СТОВ «Славутич» 

23.  945 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду  СТОВ «Славутич» для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва за адресою: с. Мануйлівка, вул. Польова, 33 на території Маловисківської 

міської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області  

24.  946 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва гр. Шамкій Людмилі Петрівні за адресою: 

Кіровоградська область Новоукраїнського району 



25.  947 Про скасування рішення Маловисківської міської ради від 29 грудня 2020 року №87 «Про надання згоди на поділ земельної 

ділянки та розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельної ділянки комунальної 

власності на території Маловисківської міської ради»  

26.  948 Про вилучення земельних ділянок  

27.  949 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянам 

міської ради (м. Мала Виска, с. Краснопілка, с-ще. Заповідне)  

28.  950 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянам 

міської ради (с. Миролюбівка) 

29.  951 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянам 

міської ради (с. Первомайське) 

30.  952 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянам 

міської ради (с. Паліївка) 

31.  953 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянам 

міської ради (с. Лозуватка)  

32.  954 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянам 

міської ради (с. Олександрівка) 

33.  955 Про надання у спільну часткову власність земельної ділянки гр. Полюхович Вікторії Сергіївні та гр. Полюховичу Олександру 

Олександровичу за адресою:   вул. Калинова, буд. 67, м. Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області на 

території Маловисківської міської ради 

34.  956 Про надання у власність земельної ділянки гр. Кравчук Анні Юріївні за адресою: вул. Сонячна, буд. 52, м. Мала Виска 

Новоукраїнського району Кіровоградської області 

35.  957 Про надання у власність земельної ділянки гр. Русіній Валентині Володимирівні за адресою: вул. 9 Травня, 1Г, м. Мала 

Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області 

36.  958 Про надання у власність земельної ділянки гр. Воробей Сніжані Василівні за адресою: вул. Центральна, буд. 13, м. Мала 

Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області 

37.  959 Про надання у власність земельної ділянки гр. Олефір Світлані Анатоліївні за адресою: вул. Героїв Крута, буд. 51, м. Мала 

Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області 

38.  960 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) гр. Мараніченку Василю Івановичу у власність за адресою: Кіровоградська область, Новоукраїнський район 

м. Мала Виска вул. Чехова, 32 

39.  961 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) гр. Рибій Валентині Вікторівні у власність за адресою: вул. Л.Українки, 22 с. Паліївка Новоукраїнського 

району, Кіровоградської області на території Маловисківської міської ради 



40.  962 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) гр. Кадубцю Віталію Володимировичу за адресою: вул. Богдана Хмельницького, 8 м. Мала Виска Кіровоградської 

області 

41.  963 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) гр. Босій Вірі Максимівні за адресою: пров. Лесі Українки, 26 с. Паліївка Новоукраїнського району 

Кіровоградської області 

42.  964 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) гр. Онуфрійцю Олександру Анатолійовичу за адресою: пров. Авіаційний, 13 м. Мала Виска Кіровоградської 

області 

43.  965 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) гр. Міценку Петру Васильовичу за адресою: вул. Центральна, 129 м. Мала Виска Кіровоградської області 

44.  966 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) гр. Босій Наталії Миколаївні за адресою: вул. Містечкова, 70 м. Мала Виска Кіровоградської області 

45.  967 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) гр. Доценко Олені Іванівні за адресою: вул. Професійна, 41 м. Мала Виска Кіровоградської області 

46.  968 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  гр. Пісному Миколі Григоровичу за 

адресою: вул. Водолазко, 65б с. Мануйлівка Новоукраїнського району Кіровоградської області 

47.  969 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду  гр. Прохоренку Володимиру 

Костянтиновичу для розміщення та обслуговування будівель торгівлі за адресою: Кіровоградська область, Новоукраїнський 

район, м. Мала Виска, вул. Європейська, 5 

48.  970 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність гр. Скрипнику Ігору Борисовичу  за 

адресою: вул. Верхня, с. Новомиколаївка Новоукраїнського району Кіровоградської області 

49.  971 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність гр. Кишенку Олександру 

Олександровичу  за адресою: вул. Нижня, с. Новомиколаївка Новоукраїнського району Кіровоградської області 

50.  972 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність  гр. Орел Євгенії Леонідівні за 

адресою: вул. Садова, 44 с. Мануйлівка Новоукраїнського району Кіровоградської області 

51.  973 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність гр. Кобилат Наталії Миколаївні  за 

адресою: вул. Центральна, 56 с. Первомайське Новоукраїнського району Кіровоградської області 

52.  974 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність гр. Салогуб Ользі Олександрівні  за 

адресою: вул. Миру, 21 с. Мануйлівка Новоукраїнського району Кіровоградської області 

53.  975 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність гр. Кугі Григорію Євгенійовичу  за 

адресою: пров. Городський, 6 с. Первомайське Новоукраїнського району Кіровоградської області 

54.  976 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність гр. Оргіян Ксенії Сергіївні  за 



адресою: вул. Південна, 11с. Олександрівка Новоукраїнського району Кіровоградської області 

55.  977 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність  гр. Шемету Руслану Миколайовичу 

за адресою: вул. Першотравнева, 22 с. Краснопілка Новоукраїнського району Кіровоградської області на території 

Маловисківської міської ради 

56.  978 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  гр. Золотоношенку Олександру 

Олександровичу за адресою: вул. Шевченка, 64 с. Первомайське Новоукраїнського району Кіровоградської області на 

території Маловисківської міської ради 

57.  979 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Чернезі Володимиру васильовичу 

за адресою: вул. Челюскіна, 24 с. Краснопілка Новоукраїнського району Кіровоградської області на території 

Маловисківської міської ради 

58.  980 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Флуєрару Костянтину 

Миколайовичу за адресою: вул. Лесі Українки, 77 с. Паліївка Новоукраїнського району Кіровоградської області на території 

Маловисківської міської ради 

59.  981 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність                           гр. Флуєрар Катерині 

Миколаївні за адресою: вул. Лесі Українки, 81 с. Паліївка Новоукраїнського району Кіровоградської області на території 

Маловисківської міської ради 

60.  982 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  гр. Флуєрару Миколі Анатолійовичу 

за адресою: вул. Мічуріна, 43 с. Паліївка Новоукраїнського району Кіровоградської області на території Маловисківської 

міської ради 

61.  983 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власністьгр. Лавріченко Наталії Петрівні за 

адресою: вул. Степова, 19 с. Паліївка Новоукраїнського району Кіровоградської області на території Маловисківської міської 

ради 

62.  984 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  гр. Козачук Марії Василівні за 

адресою: вул. Матусівська, 176 м. Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області 

63.  985 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність гр. Чеверді Владиславі Михайлівні  

за адресою: вул. Нижня,9-а с. Новомиколаївка Новоукраїнського району Кіровоградської області 

64.  986 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність гр. Бішінтеєву Віталію 

Миколайовичу  за адресою: вул. Містечкова, 183 м. Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області 

65.  987 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність                           гр. Назаренко 

Валентині Володимирівні для індивідуального садівництва за адресою: Кіровоградська область Новоукраїнський район м. 

Мала Виска вул. Транспортна, 26 

66.  988 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  гр. Меньгерту Віталію 

Станіславовичу за адресою: Кіровоградська область, Новоукраїнський район на території Маловисківської міської ради 



67.  989 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Чайковській Анні Володимирівні 

за адресою: вул. Садова, с. Мануйлівка Новоукраїнського району Кіровоградської області на території Маловисківської 

міської ради 

68.  990 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Чайковському Олегу 

Васильовичу за адресою: вул. Садова, с. Мануйлівка Новоукраїнського району Кіровоградської області на території 

Маловисківської міської ради 

69.  991 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Компанійцю Миколі Сергійовичу 

за адресою: вул. Перемоги, 3 с. Олександрівка Новоукраїнського району Кіровоградської області на території 

Маловисківської міської ради 

70.  992 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Діордіца Володимиру 

Анатолійовичу для ведення індивідуального садівництва на території Маловисківської міської ради Кіровоградської області 

Новоукраїнського району м. Мала Виска вул. Шевченка 60-а 

71.  993 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду гр. Деренюк Інні Олегівні для 

будівництва індивідуального гаража за адресою: вул. Центральна, (прибудинкова територія багатоквартирного житлового 

будинку №53а) м. Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області 

72.  994 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду гр. Запорожцю Юрію Вікторовичу для 

будівництва індивідуального гаража за адресою: вул. Шевченка, (прибудинкова територія багатоквартирного житлового 

будинку  № 7а) м. Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області 

73.  995 Про надання дозволу гр. Тимченко Валентині Миколаївні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду для будівництва та розміщення гаража для легкового автомобіля в м. Мала Виска по вул. Шевченка,   

прибудинкова територія багатоквартирного житлового будинку № 9 

74.  996 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в користування на умовах 

оренди  громадянам міської ради 

75.  997 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність громадянам міської ради с. Мануйлівка та с. Лутківка  

76.  998 Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо відновлення (встановлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) в оренду за адресою: вул. Пушкіна, 87-а   м. Мала Виска Новоукраїнського району 

Кіровоградської області 

77.  999 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність громадянам міської ради м. Мала Виска  

78.  1000 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність  гр. Нікітіній Олені Валеріївні  за 

адресою: вул. Верхня, 13 с. Новомиколаївка Новоукраїнського району Кіровоградської області 

79.  1001 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність  гр. Базюку Дмитру Івановичу  за 



адресою: вул. Переселянська, 28 с. Первомайське Новоукраїнського району Кіровоградської області 

80.  1002 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Шпак Анні Михайлівні за 

адресою: с. Лозуватка Новоукраїнського району, Кіровоградської області (за межами населеного пункту) на території 

Маловисківської міської ради  

81.  1003 

вето 
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)  
Рішення зупинено розпорядженням міського голови від  08 жовтня 2021 року № 122/б 

82.  1004 

вето 
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)  

Рішення зупинено розпорядженням міського голови від  08 жовтня 2021 року № 123/б 

83.  1005 

вето 
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)  

Рішення зупинено розпорядженням міського голови від  08 жовтня 2021 року № 123/б 

84.  1006 

вето 
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)  

Рішення зупинено розпорядженням міського голови від  08 жовтня 2021 року № 125/б 

85.  1007 

вето 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Гульдас Тетяні Леонідівні за 

адресою: Кіровоградська область Новоукраїнський район с. Олександрівка (за межами населеного пункту) 

86.  1008 Про депутатський запит щодо внесення на розгляд чергової сесії міської ради  змін до Регламенту Маловисківської міської 

ради восьмого скликання  

87.  1009 Про звернення депутатів міської ради до Президента України, Верховної Ради України,  Кабінету Міністрів України щодо 

підвищення  пенсій  

 

 


