
Нумерація рішень  14 чергової  сесії  ( 25 листопада 2021 року) 

№ рішення з/п Назва  проєкту рішення 

1078 1. Про внесення змін до рішення від 22 грудня  2020 року № 54  «Про бюджет Маловисківської міської територіальної 

громади на 2021 рік» 

1079 2. Про затвердження  фінансового плану КНП «Маловисківська лікарня»  Маловисківської міської ради  Новоукраїнського 

району Кіровоградської області на 2022 рік                    

1080 3. Про затвердження  структури і штатної чисельності на 2022 рік КНП «Маловисківська лікарня» Маловисківської міської 

ради Новоукраїнського району Кіровоградської області 

1081 4. Про внесення змін до переліку платних послуг, що надаються населенню  КНП «Маловисківська лікарня» 

Маловисківської міської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області 

1082 5. Про приведення рангів посадових осіб місцевого самоврядування у відповідність до Закону України «Про службу в 

органах місцевого самоврядування» (старост) 

1083 6. Про перейменування вулиць Щорса та Горького в с.Лозуватка та вулиці Кутузова в с.Димине Маловисківської міської 

ради Новоукраїнського району Кіровоградської області 

1084 7. Про затвердження Положення про порядок присвоєння поштових адрес об'єктам нерухомого майна  на території  

Маловисківської міській територіальної громади 

1085 8. Про затвердження акта  приймання- передачі частини об’єкту нерухомості  за адресою вулиця Центральна, 78 в м. Мала 

Виска 

1086 9. Про затвердження Плану заходів Маловисківської   міської ради щодо запобігання корупції на 2022 рік 

1087 10. Про затвердження  Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльності 

Маловисківської міської ради Маловисківської міської територіальної громади на 2022 рік» 

1088 11. Про затвердження тарифів на послуги КП «МІСЬКИЙ РИНОК» 

1089 12. Про продовження терміну дії договору  безоплатного користування (позички) комунального майна Маловисківської 

міської  територіальної громади 

1090 13. Про продовження терміну дії договорів оренди приміщень ФАПів 

1091 14. Про внесення змін до Програми фінансування компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги та 

проживають на території Маловисківської міської територіальної громади на 2021-2023 роки» 

1092 15. Про внесення змін до Програми розвитку КП Маловисківський центр надання соціальних послуг на 2021-2023 роки 

1093 16. «Про внесення змін до ПРОГРАМИ розвитку комунальної установи «МАЛОВИСКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ТРУДОВИЙ 

АРХІВ»  на 2021 – 2025  роки» 

1094 17. Про внесення змін до Програми розвитку комунального підприємства Мала Виска ВОДОКАНАЛ на 2021-2023 роки 

1095 18. Про надання дозволу на списання основних засобів, які перебувають на балансі КП  «Мала Виска Водоканал» 

1096 19. Про затвердження Програми розвитку земельних відносин на території Маловисківської міської територіальної громади  

на 2022 – 2026 роки 

1097 20. Про затвердження Програми виконання доручень виборців депутатами Маловисківської міської ради на 2022-2025 роки 

1098 21. Про створення громадського пасовища 



1099 22. Про надання дозволу на розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки в користування на 

умовах особистого строкового сервітуту для розміщення тимчасової споруди для провадження підприємницької 

діяльності  ТОВ «Задор» в м. Мала Виска по вул. Велігіна, (біля міського ринку)  

1100 23. Про поновлення дії договору оренди земельної ділянки водного фонду (кадастровий номер 3523184400:51:000:0579) для 

рибогосподарських потреб, укладеного з гр. Решетовим Володимиром Валентиновичем 

1101 24. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду з правом викупу 

гр. Гросулу П.І. в м. Мала Виска по вул. Містечкова, 38 

1102 25. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність громадянам міської ради с-ще. Заповідне, с. Краснопілка (за межами населеного 

пункту) 

1103 26. 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 (в межах населеного 

пункту) 
1104 27. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність громадянам міської ради с. Мануйлівка (за межами населеного пункту) 

1105 28. Про вилучення земельних ділянок  

1106 29. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянам 

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

1107 30. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянам 

міської ради (с. Мануйлівка,     с. Лутківка)  

1108 31. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянам 

міської ради (с. Миролюбівка) 

1109 32. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянам 

міської ради (с. Олександрівка) 

1110 33. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянам 

міської ради (с. Паліївка) 

1111 34. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянам 

міської ради (с. Лозуватка, с. Димине)  

1112 35. Про надання у власність земельної ділянки гр. Мережко Парасковії Михайлівні за адресою: вул. Красна, буд. 20,                                  

с. Олександрівка Новоукраїнського району Кіровоградської області 

1113 36. Про надання у власність земельної ділянки гр. Антонович Наталії Вікторівні за адресою: вул. Миру, буд. 11, с. 

Мануйлівка Новоукраїнського району Кіровоградської області 

1114 37. Про надання у власність земельних ділянок гр. Пісному Андрію Анатолійовичу за адресою: вул. Матусівська, буд. 36 м. 

Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області 

1115 38. Про надання у власність земельної ділянки гр. Кудрі Людмилі Андріївні за адресою: вул. Л. Панкова, буд. 41, м. Мала 

Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області 

1116 39. Про надання у власність земельної ділянки гр. Рябоштан Ірині Анатоліївні за адресою: вул. Матросова, буд. 11, м. Мала 



Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області 

1117 40. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) гр. Руденку Дмитру Олеговичу у власність за адресою: вул. Берегова, 50 м. Мала Виска 

Новоукраїнського району Кіровоградської області 

1118 41. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) гр. Шпаку Сергію Григоровичу у власність за адресою: вул. І. Мазепи, 35 м. Мала Виска 

Новоукраїнського району Кіровоградської області 

1119 42. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) гр. Дорогань Валентині Дмитрівні у власність за адресою: вул. Мічуріна, 35 м. Мала Виска 

Новоукраїнського району Кіровоградської області 

1120 43. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) гр. Наку Оксані Валентинівні у власність за адресою: вул. Центральна, 23 с. Олександрівка 

Новоукраїнського району Кіровоградської області 

1121 44. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) гр. Галкіну Олексію Миколайовичу у власність за адресою: пров. Річний, 6 м. Мала Виска 

Новоукраїнського району Кіровоградської області 

1122 45. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) гр. Іванченко Ніні Дмитрівні у власність за адресою: вул. Чехова, 15 м. Мала Виска 

Новоукраїнського району Кіровоградської області 

1123 46. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) гр. Кісілю Олегу Станіславовичу у власність за адресою: вул. Князька, 77 м. Мала Виска 

Новоукраїнського району Кіровоградської області 

1124 47. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) гр. Цяпкалу Олегу Петровичу у власність за адресою: вул. Першотравнева, 5 м. Мала Виска 

Новоукраїнського району Кіровоградської області 

1125 48. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) гр. Кісілю Олегу Станіславовичу у власність за адресою:  вул. Князька, 75 м. Мала Виска 

Новоукраїнського району Кіровоградської області 

1126 49. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) гр. Арланову Анатолію Володимировичу у власність за адресою: вул. Центральна, 38-А м. Мала 

Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області 

1127 50. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості)  гр. Рижковій Надії Павлівні у власність за адресою: вул. Князька, 19 м. Мала Виска 

Новоукраїнського району Кіровоградської області 

1128 51. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості)  гр. Галашевській Людмилі Яківні у власність за адресою: вул. Містечкова, 7 м. Мала Виска 

Новоукраїнського району Кіровоградської області 



1129 52. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) гр. Собку Юрію Олексійовичу у власність за адресою: вул. Містечкова, 86-А м. Мала Виска 

Новоукраїнського району Кіровоградської області 

1130 53. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості)  гр. Будковському Олександру Олександровичу за адресою: вул. Осипенко, 6 м. Мала Виска 

Кіровоградської області 

1131 54. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості)  гр. Будковській Поліні Олександрівні за адресою: вул.  1 Травня, 18 с-ще. Вишневе 

Новоукраїнського району Кіровоградської області 

1132 55. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 

натурі (на місцевості) гр. Москальцю Петру Петровичу у власність за адресою: вул. Центральна, 22 с. Краснопілка 

Новоукраїнського району Кіровоградської області 

1133 56. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Грузіну Олександру 

Олександровичу для ведення особистого селянського господарства на території Маловисківської міської ради 

Кіровоградської області Новоукраїнського району с. Первомайське (за межами населеного пункту) 

1134 57. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Кострикіній Катерині 

Степанівні для ведення особистого селянського господарства на території Маловисківської міської ради Кіровоградської 

області Новоукраїнського району с. Первомайське (за межами населеного пункту) 

1135 58. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Васильченко Людмилі 

Олександрівні для ведення особистого селянського господарства на території Маловисківської міської ради 

Кіровоградської області Новоукраїнського району с. Первомайське (за межами населеного пункту) 

1136 59. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Діордіці Тетяні Миколаївні 

для ведення індивідуального садівництва на території Маловисківської міської ради Кіровоградської області 

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

1137 60. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  гр. Кирсті Леоніду Петровичу 

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

1138 61. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  гр. Шевченку Валерію 

Петровичу за адресою: вул. Б.Хмельницького, 85 м.Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області 

1139 62. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  гр. Кавун Інні Валентинівні за 

адресою: вул. Проліскова, 7 м. Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області 

1140 63. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність  гр. Чернезі Вікторії 

Володимирівні за адресою: вул. Центральна, 11 с. Олександрівка Новоукраїнського району Кіровоградської області на 

території Маловисківської міської ради 

1141 64. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність гр. Андронову Віктору 

Володимировичу за адресою: вул. Правди, 61 с. Олександрівка Новоукраїнського району Кіровоградської області 

1142 65. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність гр. Ткач Юлії Сергіївні за 

адресою: вул. Нижня, 5-а с. Новомиколаївка Новоукраїнського району Кіровоградської області 



1143 66. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність гр. Чередніченко Аллі 

Олександрівні за адресою: вул. Горького, 26 с. Лутківка Новоукраїнського району Кіровоградської області 

1144 67. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність гр. Михиденку Анатолію 

Петровичу за адресою: вул. Центральна, 47 с. Первомайське Новоукраїнського району Кіровоградської області 

1145 68. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність гр. Туполенку Валентину 

Миколайовичу за адресою: вул. Центральна, 55 с. Первомайське Новоукраїнського району Кіровоградської області 

1146 69. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність гр. Поліщук Ользі 

Олександрівні за адресою: вул. Горбенка, 91 с. Миролюбівка Новоукраїнського району Кіровоградської області на 

території Маловисківської міської ради 

1147 70. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність гр. Лебединському Юрію 

Костянтиновичу  за адресою: вул. Верхня, 31 с. Новомиколаївка Новоукраїнського району Кіровоградської області 

1148 71. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність  гр. Жучені Сергію 

Васильовичу за адресою: вул. Степова, с. Лутківка Новоукраїнського району Кіровоградської області 

1149 72. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  гр. Чернезі Олегу 

Володимировичу для індивідуального садівництва за адресою: Кіровоградська область Новоукраїнський район с. 

Олександрівка  вул. П. Кізіма, 4-а 

1150 73. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Босенко Ользі Іванівні для 

індивідуального садівництва за адресою: Кіровоградська область Новоукраїнський район м. Мала Виска вул. Пушкіна, 
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1151 74. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Куриляку Олегу 

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

Маловисківської міської ради  

1152 75. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Куриляку Дмитру 

Васильовичу за адресою: вул. Степова  с. Олександрівка Новоукраїнського району, Кіровоградської області на території 

Маловисківської міської ради  

1153 76. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Івашковській Любові 

Олександрівні  за адресою: с. Мануйлівка Новоукраїнського району, Кіровоградської області на території 

Маловисківської міської ради  

1154 77. Про надання дозволу гр. Шендрику Сергію Олексійовичу 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 № 51а 

1155 78. Про надання дозволу гр. Романюку Євгену Васильовичу 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 № 72 

1156 79. Про надання дозволу гр. Бакалінській Анні Володимирівні 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 



1157 80. Про надання дозволу гр. Сипловому Ігорю Миколайовичу 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 № 64 

1158 81. Про внесення змін до пункту 1.9. рішення сесії Маловисківської міської ради «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)» № 415 від 16 березня 2021 року 

1159 82. Про відмову в достроковому розірванні договору оренди землі та відмову в наданні у власність земельної ділянки гр. 

Молнар Галині Анатоліївні для ведення особистого селянського господарства на території Маловисківської міської ради 

Новоукраїнського району Кіровоградської області  с. Лозуватка 

1160 83. Про відмову в затвердженні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  гр. Безуглій Ользі 

Садківні за адресою: вул. Степова, 2 с. Олександрівка Новоукраїнського району Кіровоградської області 

1161 84. Про відмову в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства м. Мала Виска (за межами населеного пункту) 

1162 85. Про відмову в наданні дозволу гр. Журавці Андрію Анатолійовичу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва та розміщення гаража для легкового автомобіля в м. Мала 

Виска по вул. Європейська,  прибудинкова територія житлового будинку  № 84 

1163 86. Про передачу автобуса МКП на баланс Водоканалу за пропозицією Щербака В.В. для відновлення автобусного 

сполучення с-ще Заповідне -м. Мала Виска 

 


