
 Порядок денний  3 сесії, ІІ ЗАСІДАННЯ  ( 29 грудня  2020 року ) 

№ з/п № 

рішення 

з/п 

Назва  проєкту рішення 

53 1.  Про безоплатне прийняття у комунальну власність Маловисківської міської  територіальної громади КНП «Маловисківський 

центр первинної медико-санітарної допомоги Маловисківської районної ради» з  рухомим та нерухомим майном, яке за ним 

обліковується на момент передачі 

54. 2.  Про бюджет Маловисківської  міської територіальної громади  на 2021 рік 

55 3.  Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2019 року № 1229 «Про міський бюджет на 2020 рік»; 

 

56 4.  Про врахування змін і доповнень до бюджетної класифікації під час складання й виконання розпису бюджету міської 

територіальної громади  

 

57 5.  Про перейменування Маловисківської ЗШ № 3 І-ІІІ ступенів Маловисківської міської ради та затвердження Статуту в новій 

редакції 

58 6.  Про зміну найменування закладів дошкільної освіти Маловисківської міської ради та затвердження їх Статутів у новій 

редакції 

59 7.  Про затвердження передавальних актів закладів освіти 

60 8.  Про передачу в оперативне управління та на баланс відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Маловисківської 

міської ради Кіровоградської області закладів освіти комунальної власності Маловисківської міської ради 

61 9.  Про перейменування та затвердження Статуту  Комунального закладу Маловисківський ліцей імені Юрія Кондратюка 

Маловисківської міської ради   Кіровоградської області у новій редакції 

62 10.  Про надання  згоди на прийняття майна - цілісного майнового об’єкту, що знаходиться за адресою вул. Шевченка,  58, 

м.Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області,  зі спільної власності територіальних громад сіл, селища, 

міста Новоукраїнського   району у комунальну власність Маловисківської міської територіальної громади   

63 11.  Про надання  згоди на прийняття майна - цілісного майнового об’єкту,  що знаходиться за адресою вул. Жовтнева, будинок 

49,   м.Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області,  зі спільної власності територіальних громад сіл, 

селища, міста Новоукраїнського   району у комунальну власність Маловисківської міської територіальної громади  

64 12.   Про надання  згоди на прийняття майна - цілісного майнового об’єкту,  що знаходиться за адресою вул. Кондратюка, 24,  

м.Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області,  зі спільної власності територіальних громад сіл, селища, 

міста Новоукраїнського   району у комунальну власність Маловисківської міської територіальної громади   

65 13.  Про затвердження Програми соціально - економічного розвитку  Маловисківської міської  територіальної громади  на 2021 

рік 

66 14.  Про внесення змін до Положення про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Малої Виски» 

67 15.  Про затвердження Положення про відділ соціального захисту населення, праці та охорони здоров’я  виконавчого комітету  

Маловисківської міської ради 



68 16.  Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 26 грудня 2019 року № 1994 « Про Положення про Службу у 

справах сім’ї та дітей Маловисківської міської ради» 

69 17.  Про затвердження звіту про здійснення Маловисківською міською радою  державної регуляторної політики у 2020 році 

70 18.  Про затвердження Плану заходів щодо запобігання та протидії корупції у виконавчому комітеті Маловисківської міської 

ради та її структурних підрозділах на 2021 рік 

71 19.  Про продовження терміну дії договорів оренди приміщень ФАПів 

72 20.  Про продовження строку дії договору з УПСЗН про передачу  на умовах безоплатного користування (позички) комунального 

майна  

73 21.  Про продовження строку  дії договору безоплатного користування (позички) комунального майна  

74 22.  Про затвердження умов конкурсу з визначення пасажирських автомобільних перевізників на міський та приміських 

автобусних маршрутах загального  користування, що проходять у межах території Маловисківської міської об»єднаної 

територіальної громади 

75 23.  Про організацію на території Маловисківської міської територіальної   громадських робіт  у 2021 році 

76 24.  Про визначення видів оплачуваних суспільно-корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне 

стягнення у вигляді суспільно-корисних робіт та переліку об’єктів для відбування порушниками таких робіт у 2021 році 

77 25.  Про затвердження видів безоплатних суспільно-корисних громадських робіт для порушників, на яких судом накладено 

адміністративне стягнення у вигляді громадських робіт, та переліку об’єктів для відбування порушниками громадських робіт 

на 2021 рік по території Маловисківської міської  територіальної громади 

78 26.  Про затвердження Акту приймання - передачі  послуг, наданих  в рамках програми «ДОБРЕ» 

79 27.  Про скасування рішення №2381від 30 липня 2020 року «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб'єктів 

оціночної діяльності» 

80 28.  Земельні питання 

Про прийняття у комунальну власність Маловисківської міської ради з державної власності земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення 

 

81 29.  Про вилучення земельних ділянок  

 

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

міської ради 

83 31.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність                         гр. Васильченку 

Василю Васильовичу, Васильченко Людмилі Миколаївні, Васильченку Олександру Володимировичу, Ткачуку Василю 

Петровичу, Ткачук Тетяні Іванівні,Мельник Ірині Олександрівні, Пархоменко Вікторії Олександрівні, Степановій Людмилі 

Олександрівні, Шибко Віталію Олександровичу, Шибко Тамарі Миколаївні, Воробей Сніжані Василівні, Путник Людмилі 

Олександрівні для ведення фермерського господарства у розмірі земельної частки (паю) за адресою: Кіровоградська область, 

Маловисківський район,  Маловисківська міська рада (за межами населеного пункту)  

84 32.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність членам СФГ 

«Юність» 



85 33.  Про внесення змін до договору оренди землі від 09 грудня 2011 року (державна реєстрація  у Маловисківському районному 

відділі КРФЦДЗК, про що у Державному реєстрі земель вчинено запис за № 35231806004001093 від 21.02.2012) 

86 34.  Про внесення змін до договору № б/н від 29 березня 2011 року (державна реєстрація  у Маловисківському районному відділі 

КРФЦДЗК, про що у Державному реєстрі земель вчинено запис за № 6 від 31.12.2014) 

87 35.  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  

88 36.  Про попереднє погодження місця розташування тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності гр. 

Москальову Руслану Вікторовичу за адресою вул. Велігіна м. Мала Виска Маловисківського району Кіровоградської області 

(біля міського ринку) 

89 37.  Про попереднє погодження місця розташування тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності гр. 

Романіву Михайлу Михайловичу за адресою: вул. Шевченка, біля Маловисківської ЦРЛ в м. Мала Виска Маловисківського 

району Кіровоградської області  

90 38.  Про надання у власність земельної ділянки  гр. Поух Аліні Сергіївні за адресою: вул. Князька, буд. 31, м. Мала Виска 

Маловисківського району Кіровоградської області 

91 39.  Про надання у власність земельної ділянки  гр. Хорсунову Олегу Анатолійовичу за адресою: вул. Центральна, буд. 11, с. 

Краснопілка Маловисківського району Кіровоградської області 

92 40.  Про надання у власність земельної ділянки  гр. Кладченко Альоні Олександрівні за адресою: вул. 9 Травня, буд. 20, м. Мала 

Виска Маловисківського району Кіровоградської області 

93 41.  Про надання у власність земельної ділянки гр. Лавріченку Василю Микитовичу за адресою: вул. Лесі Українки, буд. 64, с. 

Паліївка Маловисківського району Кіровоградської області 

94 42.  Про надання у власність земельної ділянки гр. Кривошеєву Сергію Геннадійовичу за адресою: пров. Дружби, буд. 10, м. 

Мала Виска Маловисківського району Кіровоградської області 

95 43.  Про внесення змін до рішення сесії міської ради «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянам міської ради» № 2248 від 30 квітня 2020 року 

96 44.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду з правом  викупу шляхом зміни 

цільового призначення Демчаку Андрію Васильовичу для будівництва та обслуговування інших будівель громадської 

забудови за адресою: Кіровоградська область Маловисківський район, м. Мала Виска вул. Містечкова,45 

97 45.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність  гр. Фітенко Лідії Федорівні за 

адресою: вул. Петрича, 2  с. Паліївка Маловисківського району Кіровоградської області 

98 46.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  гр. Безуглій Олені Леонідівні за 

адресою: вул. Вишнева, 53  м. Мала Виска Маловисківського району Кіровоградської області 

99 47.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  гр. Безуглій Тетяні Юріївні за 

адресою: вул. Вишнева, 57  м. Мала Виска Маловисківського району Кіровоградської області 

100 48.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність  гр. Гдешинській Анні Миколаївні за 

адресою: вул. Мічуріна, с. Паліївка Маловисківського району Кіровоградської області 

101 49.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність  гр. Сидоренко Оксані Миколаївні за 

адресою: вул. Зоряна, 25 м. Мала Виска Маловисківського району Кіровоградської області 



102 50.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність  гр. Позичайло Ганні Гаврилівні за 

адресою: вул. 40 років Перемоги, 10 м. Мала Виска Маловисківського району Кіровоградської області 

103 51.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність  гр. Зинов’єву Олександру 

Валентиновичу за адресою: вул. Степова, 29  с. Паліївка Маловисківського району Кіровоградської області 

104 52.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність  гр. Савєльєвій Світлані Іванівні за 

адресою: вул. Набережна, 33  с. Краснопілка Маловисківського району Кіровоградської області 

105 53.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність  гр. Казанку Григорію Михайловичу 

за адресою: вул. Петрича, 68  с. Паліївка Маловисківського району Кіровоградської області 

106 54.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність  гр. Коробко Віталію Валерійовичу 

за адресою: вул. Челюскіна с. Краснопілка Маловисківського району Кіровоградської області 

107 55.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність  гр. Красному Миколі Олексійовичу 

за адресою: вул. Матусівська, 70  м. Мала Виска Маловисківського району Кіровоградської області 

108 56.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність  гр. Никончук Валентині 

Володимирівні за адресою: вул. Л. Панкова, 74  м. Мала Виска Маловисківського району Кіровоградської області 

109 57.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність  гр. Сідлецькій Наталії Анатоліївні 

за адресою: вул. Містечкова, 189  м. Мала Виска Маловисківського району Кіровоградської області 

110 58.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність  гр. Сушинському Сергію 

Петровичу за адресою: вул. Матросова, 83  м. Мала Виска Маловисківського району Кіровоградської області 

111 59.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність  гр. Кирсті Раїсі Петрівні за 

адресою: вул. Центральна, 79  с. Первомайське Маловисківського району Кіровоградської області 

112 60.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність  гр. Чміль Валентині Павлівні за 

адресою: пров. Правди, 6  с.Олександрівка Маловисківського району Кіровоградської області 

113 61.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність  гр. Кравченко Інні Володимирівні 

за адресою: вул. В. Бровченка, 57  м. Мала Виска Кіровоградської області 

114 62.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність  гр. Похильчук Тамарі Миколаївні за 

адресою: вул. Квіткова, 27  м. Мала Виска Кіровоградської області 

115 63.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність  гр. Прилуцькій Наталії Борисівні за 

адресою: вул. Нижня  с. Новомиколаївка Маловисківського району Кіровоградської області 

116 64.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою шляхом зміни цільового призначення земельної ділянки гр. Туник 

Олександру Вікторовичу за адресою: вул. Шевченка 2/11, с. Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області 

117 65.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність                    гр. Кудрі Віктору 

Миколайовичу для ведення індивідуального садівництва за адресою: Кіровоградська область Маловисківський район м. 

Мала Виска вул. Київська,102  

118 66.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність                    гр. Кудрі Ірині Борисівні 

для ведення індивідуального садівництва за адресою: Кіровоградська область Маловисківський район м. Мала Виска вул. 

Гагаріна,10 кв. 

119 67.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність                    гр. Карабаєвій Олені 



Валентинівні для ведення особистого селянського господарства на території Маловисківської міської ради Маловисківського 

району Кіровоградської області (за межами населеного пункту)  

120 68.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність                    гр. Пісній Валентині 

Іванівні для ведення особистого селянського господарства на території Маловисківської міської ради Маловисківського 

району Кіровоградської області (за межами населеного пункту)  

121 69.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність                    гр. Редьку Анатолію 

Олександровичу для ведення особистого селянського господарства на території Маловисківської міської ради 

Маловисківського району Кіровоградської області (за межами населеного пункту)  

122 70.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Коваленку Валерію Григоровичу 

для ведення особистого селянського господарства на території Маловисківської міської ради Маловисківського району 

Кіровоградської області (за межами населеного пункту)  

123 71.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Повзуну Анатолію Антоновичу 

для ведення особистого селянського господарства на території Маловисківської міської ради Маловисківського району 

Кіровоградської області (за межами населеного пункту)  

124 72.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Васильченку Анатолію 

Олексійовичу для ведення особистого селянського господарства на території Маловисківської міської ради 

Маловисківського району Кіровоградської області (за межами населеного пункту)  

125 73.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Горбаньову Станіславу 

Віталійовичу для ведення особистого селянського господарства на території Маловисківської міської ради Маловисківського 

району Кіровоградської області (за межами населеного пункту)  

126 74.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Гавриленко Ользі Григорівні для 

ведення особистого селянського господарства на території Маловисківської міської ради Маловисківського району 

Кіровоградської області (за межами населеного пункту)  

127 75.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  гр. Заріцькому Володимиру 

Миколайовичу для ведення особистого селянського господарства за адресою Кіровоградська область, Маловисківський 

район с. Олександрівка пров.Набережний  

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

(на місцевості) гр. Прокопову Дем’яну Степановичу  та Прокоповій Тетяні Костянтинівні за адресою: вул. Красна, 35 с. 

Олександрівка, Маловисківського району Кіровоградської області 

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

(на місцевості) гр. Щербак Валентині Костянтинівні та Щербаку Сергію Борисовичу за адресою: вул. Європейська, 75 м. 

Мала Виска, Маловисківського району Кіровоградської області 

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

(на місцевості) гр. Коваленко Людмилі Дмитрівні за адресою: вул. Бесарабська 87 м. Мала Виска, Маловисківського району 

Кіровоградської області 

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

(на місцевості) гр. Півкіній Любові Іванівні за адресою: вул. 1 Травня,4 с-ще Вишневе, Маловисківського району 



Кіровоградської області 

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

(на місцевості) гр. Кравчук Тетяні Миколаївні за адресою: вул. 1 Травня,17 с-ще Вишневе, Маловисківського району 

Кіровоградської області 

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

(на місцевості) гр. Топчій Галині Онисимівні за адресою: вул. І. Мазепи, 6 м. Мала Виска, Маловисківського району 

Кіровоградської області 

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

(на місцевості) гр. Драній Любові Іванівні за адресою: вул. Містечкова, 20 м. Мала Виска, Маловисківського району 

Кіровоградської області 

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

(на місцевості) гр. Родній Олександрі Петрівні за адресою: вул. Південна, 13 м. Мала Виска, Маловисківського району 

Кіровоградської області 

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

(на місцевості) гр. Заріцькому  Володимиру Миколайовичу за адресою: пров. Набережний, 6 с. Олександрівка, 

Маловисківського району Кіровоградської області 

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

(на місцевості) гр. Чміль Василю Григоровичу за адресою: вул. Південна, 24 с. Олександрівка, Маловисківського району 

Кіровоградської області 

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

(на місцевості) гр. Кононенко Галині Іванівні за адресою: вул. Центральна, 1 м. Мала Виска, Маловисківського району 

Кіровоградської області 

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

(на місцевості) гр. Кудрі Ірині Борисівні за адресою: вул. Гагаріна, 10 кв.1, м. Мала Виска, Маловисківського району 

Кіровоградської області 

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

(на місцевості) гр. Кудрі Віктору Миколайовичу за адресою: вул. Київська, 102 м. Мала Виска, Маловисківського району 

Кіровоградської області 

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

(на місцевості) гр. Безуглому Юрію Володимировичу за адресою: вул. Вишнева, 55 м. Мала Виска, Маловисківського району 

Кіровоградської області 

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

(на місцевості) гр. Колеснік Олександру Григоровичу за адресою: вул. Тобілевича, 4-з м. Мала Виска, Маловисківського 

району Кіровоградської області 

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

(на місцевості) гр. Калюжному Василю Георгійовичу за адресою: вул. Гоголя, 22 м. Мала Виска, Маловисківського району 

Кіровоградської області 



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

(на місцевості) гр. Ненадович Раїсі Вереміївні за адресою: вул. І. Сухомлина, 102 м. Мала Виска, Маловисківського району 

Кіровоградської області 

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

(на місцевості) гр. Янченко Олені Борисівні за адресою: вул. Південна, 34 м. Мала Виска, Маловисківського району 

Кіровоградської області 

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

(на місцевості) гр. Стоян Тетяні Михайлівні за адресою: вул. Мічуріна, 5 м. Мала Виска, Маловисківського району 

Кіровоградської області 

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

(на місцевості) гр. Перебейнісу Віктору Валерійовичу за адресою: вул. Калинова, 41 м. Мала Виска, Маловисківського 

району Кіровоградської області 

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

(на місцевості) гр. Перебейнісу Валерію Петровичу та Перебейніс Людмилі Іванівні за адресою: вул. Павла Кочерги, 29 м. 

Мала Виска, Маловисківського району Кіровоградської області 

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

(на місцевості) гр. Гдешинському Роману Анатолійовичу та Гдешинській Анні Миколаївні за адресою: вул. Покрови, 39 с. 

Паліївка, Маловисківського району Кіровоградської області 

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

(на місцевості) гр. Заводовій Світлані Миколаївні за адресою: вул. І. Сухомлина, 127 м. Мала Виска, Маловисківського 

району Кіровоградської області 

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

(на місцевості) гр. Кирсті Ользі Федорівні за адресою: вул. Центральна, 7-а м. Мала Виска, Маловисківського району 

Кіровоградської області 

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

(на місцевості) гр. Олексюк Катерині Семенівні за адресою: вул. О. Ковтуна, 34 м. Мала Виска, Маловисківського району 

Кіровоградської області 

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

(на місцевості) гр. Хоменку Леоніду Іллічу за адресою: вул. Гоголя, 139 м. Мала Виска, Маловисківського району 

Кіровоградської області 

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

(на місцевості) гр. Волошину Георгію Миколайовичу за адресою: вул. Сонячна, 20 м. Мала Виска, Маловисківського району 

Кіровоградської області 

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

(на місцевості) гр. Петруні Аллі Сергіївні за адресою: пров. Велігіна, 11/11 м. Мала Виска, Маловисківського району 

Кіровоградської області 

156 104.  Про внесення змін до пункту 1.1. рішення  сесії 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)» № 2432 від 30 липня 2020 року 

157 105.  Про внесення змін до пункту 1.7. рішення  сесії 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)» № 2432 від 30 липня 2020 року 

158 106.  Про внесення змін до пункту 1.6. рішення  сесії 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)» № 2432 від 30 липня 2020 року 

159 107.  Про внесення змін до пункту 1.4. рішення  сесії 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)» № 2224 від 30 квітня 2020 року 

160 108.  Про внесення змін до пункту 1.1. рішення  сесії 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)» № 1976 від 12 грудня 2019 року 

161 109.  Про внесення змін до пункту 1.16. рішення  сесії міської ради «Про надання згоди на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянам міської ради» № 423 від 25 листопада 2016 року 

162 110.  Про внесення змін до пункту 1.24. рішення  сесії міської ради «Про надання згоди на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянам міської ради» № 193 від 10 червня 2016 року 

163 111.  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) 

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

ведення особистого селянського господарства 

165 113.  Про відмову в затвердженні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Невінчаній Ірині 

Михайлівні для ведення особистого селянського господарства  

166 114.  Про відмову в затвердженні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Стрельцову Олегу 

Сергійовичу для ведення особистого селянського господарства  

167 115.  Про відмову в затвердженні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Носулі Віталію 

Володимировичу для ведення особистого селянського господарства  

168 116.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в користування на умовах 

оренди громадянам міської ради 

169 117.  Про заміну сторони у договорі оренди землі  

170 118.  Про надання дозволу на розроблення проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки в користування на умовах 

оренди шляхом проведення аукціону 

171 119.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність шляхом зміни цільового призначення 

гр. Слюнявченко Валентині Володимирівні для будівництва та обслуговування будівель торгівлі за адресою: вул. Шевченка, 

30 м. Мала Виска Маловисківського району Кіровоградської області  

172 120.  Про надання дозволу Маловисківському районному відділу УДС України з надзвичайних ситуацій у Кіровоградській області 



на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для розміщення білборду для соціальної 

реклами в м. Мала Виска по вул. Велігіна,155-Б 

173 121.  Про виключення земельних ділянок з Переліку земельних ділянок комунальної власності Маловисківської міської ради, 

призначених для продажу права  оренди на земельних торгах у формі аукціону 

174 122.  Про надання згоди  у поновленні договору оренди землі, укладеного Маловисківською міською радою та громадянином 

Кудоя Дмитром Володимировичем 

175 123.  Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою що до встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок під польовими дорогами, запроектованими для доступу до земельних ділянок, що розташовані на 

території Паліївського старостинського округу Маловисківської міської ради 

176. 124.  Про депутатський запит Ніколенка О.В. 

 


