
  РІШЕННЯ 6 сесії (6 квітня 2021 року ) 

№ 

рішення 

з/п 

Номер 

рішення ради  

 

1.  418 Про внесення змін до рішення від 22 грудня  2020 року № 54 «Про бюджет Маловисківської міської  територіальної громади 

на 2021 рік» 

2.  419 Про Програму розвитку комунальної установи «МАЛОВИСКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ТРУДОВИЙ АРХІВ»  на 2021 – 2025  

роки 

3.  420 Про Програму розвитку місцевого самоврядування  та сприяння відкритості і прозорості діяльності органів місцевого 

самоврядування  Маловисківської міської територіальної  громади  на 2021 – 2025 роки 

4.  421 Про затвердження  Програми фінансової підтримки громадської організації «Ветерани Маловисківщини»  на 2021-2023 роки 

5.  422 Про затвердження Положення про порядок складання, затвердження фінансового плану Комунального некомерційного  

підприємства «Маловисківський центр первинної медико-санітарної допомоги» Маловисківської міської ради 

6.  423 Про внесення змін до Комплексної Програми розвитку освіти Маловисківської  міської ради на 2021-2023 роки 

7.  424 Про внесення змін до Програми розвитку фізичної культури і спорту Маловисківської міської ради на 2021-2023 роки 

8.  425 Про внесення змін до рішення Маловисківської міської ради  № 2450 від  28 серпня 2020 року  

 

9.  426 Про затвердження  Положення про відділ соціального захисту населення,  праці та охорони здоров’я   Маловисківської 

міської ради 

10.  427 Про надання  попередньої згоди на прийняття майна з державної у комунальну власність Маловисківської міської 

територіальної громади   

11.  428 Про безоплатну передачу майна  з балансу відділу освіти, молоді та спорту на  баланс комунальному підприємству  «Мала 

Виска – МКП» 

12.  429 Про безоплатну передачу майна (огорожі) балансу Спортивна споруда стадіон «КОЛОС» на баланс Комунального закладу 

«Маловисківськи ліцей імені Г.М. Перебийноса» Маловисківської міської ради Кіровоградської області 

13.  430 Про затвердження акту про передачу малоцінних та швидкозношуваних предметів КП «Мала Виска –МКП» 

14.  431 Про затвердження акту приймання-передачі основних засобів КП «Маловисківський центр надання соціальних послуг 

15.  433 Земельні питання 

Про припинення договору оренди землі б/н від 10 вересня 2018 року на земельну ділянку з кадастровим номером 

3523184800:02:000:1060 шляхом його розірвання  

16.  434 Про припинення договору оренди землі б/н від 10 вересня 2018 року на земельну ділянку з кадастровим номером 

3523184800:02:000:0093 шляхом його розірвання   

17.  435 Про припинення договору оренди землі б/н від 10 вересня 2018 року на земельну ділянку з кадастровим номером 

3523184800:02:000:1156 шляхом його розірвання   

18.  436 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для обслуговування комплексу будівель, які використовуються в комерційних цілях за адресою: м. Мала Виска по вул. 

Центральна, 63/6 

19.  437 Про внесення змін до рішення 62 сесії 7 скликання Маловисківської міської ради №2011 від 26 грудня 2019 року «Про 

надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність членам ФГ 



«Чабаненко В.І.» 

20.  438 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в користування на умовах 

оренди   СТОВ «Славутич» за адресою вул. Польова, 50а , с. Мануйлівка Маловисківського району Кіровоградської області 

21.  439 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в користування на умовах 

оренди   СТОВ «Славутич» за адресою вул. Польова, 37, с. Мануйлівка Маловисківського району Кіровоградської області 

22.  440 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в користування на умовах 

оренди   СТОВ «Славутич» за адресою вул. Польова, 29   с. Мануйлівка Маловисківського району Кіровоградської області 

23.  441 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в користування на умовах 

оренди   СТОВ «Славутич» за адресою вул. Польова, 33 с. Мануйлівка Маловисківського району Кіровоградської області 

24.  442 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в користування на умовах 

оренди   СТОВ «Славутич» за адресою вул. Польова, 35 , с. Мануйлівка Маловисківського району Кіровоградської області 

25.  443 Про надання в користування на умовах оренди земельних ділянок невитребуваних земельних часток (паїв) для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва за адресою: Кіровоградська область, Маловисківський район, 

Маловисківська міська рада 

26.  444 Про надання дозволу ФОП Семчишиній Аллі Богданівні та ФОП Карповій Олені Богданівні на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для розміщення магазину «Книги та канцтовари» за адресою: вул. 

Шевченка, 62 Б м. Мала Виска Маловисківського району Кіровоградської області 

27.  445 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність  гр. Кудіновій Наталії Анатоліївні, 

Кудінову Володимиру Сергійовичу, Хаєцькій Галині Тимофіївні для ведення фермерського господарства у розмірі земельної 

частки (паю) за адресою: Кіровоградська область, Маловисківський район, Маловисківська міська рада (за межами 

населеного пункту)  

28.  446 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду гр. Мельниченку Володимиру 

Леонідовичу для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Маловисківської міської ради 

Кіровоградської області Маловисківського району с. Лозуватка вул. Зарічна, 1 

29.  447 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду гр. Похилі Ігорю Андрійовичу для 

ведення городництва на території Маловисківської міської ради Кіровоградської області Маловисківського району (за 

межами населеного пункту) 

30.  448 Про надання дозволу на розміщення тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності Похилі І.А. в м. Мала 

Виска по вул. Велігіна, (біля міського ринку)  

31.  449 Про вилучення земельних ділянок  

32.  450 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянам 

міської ради 

33.  451 Про надання у власність земельної ділянки гр. Федорову Захару Федоровичу за адресою: вул. Містечкова, буд. 51-Б, м. Мала 

Виска Маловисківського району Кіровоградської області 

34.  452 Про надання у власність земельної ділянки   гр. Плахуті Петру Кириловичу за адресою: вул. Матросова, буд. 54, м. Мала 

Виска Маловисківського району Кіровоградської області 

35.  453 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) гр. Табунець Володимиру Борисовичу за адресою: вул. Миру, 4, с-ще. Вишневе, Маловисківського району 

Кіровоградської області 

36.  454 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 



(на місцевості) гр. Лопушняк Володимиру Миколайовичу за адресою: вул. Герої Крут, 16, м. Мала Виска, Маловисківського 

району Кіровоградської області 

37.  455 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) гр. Гуцул Ользі Володимирівні за адресою: вул. Шевченка, 25 м. Мала Виска, Маловисківського району 

Кіровоградської області 

38.  456 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) гр. Кондельчук Наталії Миколаївні за адресою: вул. Миру, 66  с. Мануйлівка, Маловисківського району 

Кіровоградської області 

39.  457 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) гр. Івандюку Івану Петровичу за адресою: пров. Привокзальний, 17-А  м. Мала Виска, Маловисківського 

району Кіровоградської області 

40.  458 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) гр. Пасічнику Сергію Анатолійовичу за адресою: вул. Вишнева, 61  м. Мала Виска, Маловисківського району 

Кіровоградської області 

41.  459 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) гр. Блажко Надії Володимирівні за адресою: вул. Героїв Крут, 4-а м. Мала Виска, Маловисківського району 

Кіровоградської області 

42.  460 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Карману Олександру 

Вікторовичу за адресою: вул. Красна, 42 с. Олександрівка Маловисківського району Кіровоградської області 

43.  461 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Пасічник Жанні Миколаївні за 

адресою: вул. Вишнева, 59, м. Мала Виска Маловисківського району Кіровоградської області 

44.  462 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність  гр. Бабенку Петру Лазаровичу за 

адресою: вул. Перемоги, 48; вул. Степова,  вул. Садова та вул. Вербова 1-А с. Олександрівка Маловисківського району 

Кіровоградської області 

45.  463 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність  гр. Снопковій Зої Володимирівні за 

адресою: вул. Перемоги, 38; вул. Степова,  вул. Садова с. Олександрівка Маловисківського району Кіровоградської області 

46.  464 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність                    гр. Крутофаловій Юлії 

Олегівні  за адресою: вул. Нижня, 16 с. Новомиколаївка Маловисківського району Кіровоградської області 

47.  465 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність  гр. Скічко Тетяні Іванівні  за 

адресою: вул. Набережна, 10а с. Лозуватка Маловисківського району Кіровоградської області 

48.  466 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність  гр. Скічку Леоніду Леонідовичу  за 

адресою: пров. Чкалова, 7 с. Лозуватка Маловисківського району Кіровоградської області 

49.  467 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність  гр. Глушко Наталії Леонідівні  за 

адресою: вул. Миру, 82 с. Лозуватка Маловисківського району Кіровоградської області 

50.  468 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність  гр. Апостолу Олександру 

Григоровичу  за адресою: вул. Миру, 105 с. Лозуватка Маловисківського району Кіровоградської області 

51.  469 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність  гр. Апостол Надії Леонідівні  за 

адресою: вул. Миру, 96 с. Лозуватка Маловисківського району Кіровоградської області 

52.  470 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність гр. Підгорній Вікторії Василівні за 

адресою: вул. Дачна, 2 с. Первомайське Маловисківського району Кіровоградської області 



53.  471 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність  гр. Середі Станіславу Антоновичу  

за адресою: вул. Матусівська, 170 м. Мала Виска Маловисківського району Кіровоградської області 

54.  472 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність гр. Слободнюк Інні Сергіївні за 

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

55.  473 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність гр. Пилипенку Віталію Вікторовичу 

за адресою:  вул. Молодіжна, 5 с. Димине Маловисківського району Кіровоградської області 

56.  474 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність  гр. Капінусу Сергію Івановичу  за 

адресою: пров. Шевченка, 3 с. Первомайське Маловисківського району Кіровоградської області 

57.  475 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Карману Олександру 

Вікторовичу за адресою: Кіровоградська область Маловисківський район  с. Олександрівка 

58.  476 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  гр. Шевченко Галині Павлівні  за 

адресою: вул. Миру, 21 с-ще. Вишневе Маловисківського району Кіровоградської області 

59.  477 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Бойчук Миколі Васильовичу для 

ведення особистого селянського господарства на території Маловисківської міської ради Кіровоградської області 

Маловисківського району с. Миролюбівка  вул. Мічуріна,59 

60.  478 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Захаровій Вікторії Валентинівні 

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

Маловисківського району с. Миролюбівка  вул. Мічуріна,14 

61.  479 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність                   гр. Яцун Любові Павлівні 

для ведення особистого селянського господарства за адресою: Кіровоградська область, Маловисківський район, на території 

Маловисківської міської ради   

62.  480 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність                   гр. Жулінській Катерині 

Василівні для ведення особистого селянського господарства за адресою: Кіровоградська область, Маловисківський район, на 

території Маловисківської міської ради   

63.  481 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність                   гр. Васильченку Василю 

Васильовичу для ведення особистого селянського господарства за адресою: Кіровоградська область, Маловисківський 

район, на території Маловисківської міської ради   

64.  482 Про внесення змін до пункту 1.5. 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 

65.  483 Про відмову в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства 

66.  484 Про відмові в наданні дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо відновлення (встановлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського господарства у власність громадянам міської 

ради (за межами населеного пункту) 
67.  485 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування ДП «Оникіївське 

лісове господарство» шляхом заміни цільового  призначення на території Маловисківської міської територіальної громади 

Маловисківського району Кіровоградської області  

68.  486 Про розпуск виконавчого комітету міської ради 

 


