
  Нумерація рішень   7 сесії  (27 квітня 2021 року) 

№ рішення 

з/п 

№ 

рішення 

ради  

Назва  рішення 

1.  487 Про внесення змін до рішення від 22 грудня  2020 року № 54 «Про бюджет Маловисківської міської  територіальної громади 

на 2021 рік» 

2.  488 Про затвердження Положення та створення комісії з обстеження зелених 

насаджень, що підлягають видаленню  на території Маловисківської міської  

територіальної громади 

3.  489 Про визнання рішення міської ради від 28 січня 2021року №206 таким, що втратило чинність 

4.  490  

Про виготовлення печаток та штампу Маловисківської міської ради 

5.  491 Про затвердження Програми фінансування компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги та проживають на 

території Маловисківської міської територіальної громади на 2021-2023 роки 

6.  492 Про внесення змін до Статуту комунального некомерційного підприємства 

Маловисківський  центр надання соціальних послуг 

7.  493 Про внесення змін та доповнень до рішення сесії Маловисківської міської ради від 29 грудня 2020 року № 68 «Про 

перейменування Служби у справах сім’ї та дітей виконкому міської ради на Службу у справах дітей міської ради та 

затвердження Положення про службу у справах дітей міської ради» 

8.  494 Про внесення змін до рішення  від 05.03.2021 року № 328   «Про внесення змін до складу Комісії з питань захисту прав 

дитини виконавчого комітету Маловисківської міської ради» та затвердити новий склад і положення про Комісії з питань 

захисту прав дитини 

9.  495 Про затвердження Положення про відділ  організаційно-масової роботи та комунікації з громадськістю Маловисківської  

міської  ради 

10.  496 Про внесення змін до Положення про фінансове управління міської ради  

11.  497 Про внесення змін до  складу комісії з земельних питань Маловисківської  міської  ради 

12.  498 Про реорганізацію закладів освіти Маловисківської міської ради 

13.  499 Про надання згоди на прийняття майна у комунальну власність Маловисківської міської ради  легкового автомобіля та 

іншого індивідуально визначеного майна із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Новоукраїнського 

району; 

14.  500 Про надання згоди на прийняття майна у комунальну власність Маловисківської міської ради індивідуально визначеного 

майна (комп’ютерної техніки) із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Новоукраїнського району; 

15.  501 Про участь у конкурсі   «Наша  громада» 

16.  502 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність                         гр. Перебейнісу 

Валерію Петровичу, Перебейнісу Григорію Петровичу, Перебейніс Світлані Валеріївні, Федаю Анатолію Миколайовичу, 

Перебейніс Людмилі Іванівні, Перебейнісу Віктору Валерійовичу,  Федай Ганні Сидорівні, Федаю Ігорю Анатолійовичу, 

Перебейніс Наталії Іванівні, Федай Віри Василівні,  Перебейніс Ользі Василівні для ведення фермерського господарства у 

розмірі земельної частки (паю) на території с. Миролюбівка Маловисківського району Кіровоградської області (за межами 

населеного пункту)  



17.  503  Про припинення права постійного користування  Регіональному сервісному центру МВС в Кіровоградській області на 

земельну ділянку з кадастровим номером 3523110100:50:055:0096 за адресою: вул. Мічуріна, 2 м. Мала Виска 

18.  504 Про надання в постійне користування  Головному сервісному центру МВС земельної ділянки з кадастровим номером 

3523110100:50:055:0096 за адресою: вул. Мічуріна, 2 м. Мала Виска 

19.  505 Про передачу земельної ділянки з кадастровим номером 3523110100:50:105:0009 комунальної власності Маловисківської 

міської ради (територіальної  громади)  до земель державної власності 

20.  506 Про передачу земельної ділянки з кадастровим номером 3523110100:50:105:0040 комунальної власності Маловисківської 

міської ради (територіальної  громади)  до земель державної власності 

21.  507 Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

території Маловисківської міської ради с. Мануйлівка (за межами населеного пункту) 

22.  508 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в користування на умовах 

оренди   гр. Ніколенку Василю Івановичу за адресою вул. Водолазко, 62а с. Мануйлівка Маловисківського району 

Кіровоградської області 

23.  509 Про вилучення земельних ділянок 

24.  510 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянам 

міської ради 

25.  511 Про надання у власність земельної ділянки                  гр. Ткаченко Олені Іванівні за адресою:              вул. Челюскіна, буд. 10, 

м. Мала Виска Маловисківського району Кіровоградської області  

26.  512 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

гр. Голубенку Юрію Анатолійовичу  для ведення особистого селянського господарства за адресою: Кіровоградська область 

Маловисківського району с. Первомайське (за межами населеного пункту) 

 

27.  513 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

гр. Рибальченку Валентину Миколайовичу  для ведення особистого селянського господарства за адресою: Кіровоградська 

область Маловисківського району с. Лозуватка (за межами населеного пункту) 

28.  514 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

гр. Давидюк Анні Миколаївні  для ведення особистого селянського господарства за адресою: Кіровоградська область 

Маловисківського району с. Лозуватка (за межами населеного пункту) 

29.  515 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

гр. Рибальченку Дмитру Валентиновичу для ведення особистого селянського господарства за адресою: Кіровоградська 

область Маловисківського району с. Лозуватка (за межами населеного пункту) 

30.  516 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

гр. Кацун Тетяні  Миколаївні  для ведення особистого селянського господарства за адресою: Кіровоградська область 

Маловисківського району с. Лозуватка (за межами населеного пункту) 

31.  517 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

гр. Руденку Вадиму Івановичу  для ведення особистого селянського господарства за адресою: Кіровоградська область 

Маловисківського району с. Лозуватка (за межами населеного пункту) 

32.  518 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) гр. Чередніковій Ганні Григорівні за адресою: вул. В.Винниченка,19 м. Мала Виска Кіровоградської області 



33.  519 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) гр. Артишко Наталії Володимирівні за адресою: вул. П. Сагайдачного, 23 м. Мала Виска Кіровоградської 

області 

34.  520 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) гр. Гончару Олександру Михайловичу за адресою:                вул. Містечкова, 150, м. Мала Виска 

Кіровоградської області 

35.  521 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) гр. Авруновій Людмилі Микитівні за адресою: вул. Першотравнева, 68 м. Мала Виска Кіровоградської 

області 

36.  522 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) гр. Срібній Валентині Садківні за адресою: вул. Пушкіна, 22 м. Мала Виска Кіровоградської області 

37.  523 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) гр. Лушпіган Ксенії Іванівні за адресою: вул. Велігіна, 39 м. Мала Виска Кіровоградської області 

38.  524 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) гр. Ткаченку Олександру Борисовичу за адресою: вул. 9 Травня,21 м. Мала Виска Кіровоградської області 

39.  525 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) гр. Довгому Віталію Володимировичу за адресою: вул. Паліївська, 18 м. Мала Виска Кіровоградської області 

40.  526 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) гр. Безуглій Галині Іванівні за адресою: вул. В. Бровченка, 17 м. Мала Виска Кіровоградської області 

41.  527 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) гр. Кудрі Леоніду Івановичу за адресою: вул. Зарічна, 8 м. Мала Виска Кіровоградської області 

42.  528 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) гр. Голованову Миколі Єгоровичу  за адресою: вул. В. Винниченка, 41 м. Мала Виска Кіровоградської 

області 

43.  529 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) гр. Гарлінській Юлії Вікторівні  за адресою: вул. Горбенка, 20  с. Миролюбівка Маловисківського району 

Кіровоградської області 

44.  530 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) гр. Топору Борису Гавриловичу за адресою: вул. Космонавтів, 36 м. Мала Виска Кіровоградської області 

45.  531 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) гр. Перехрест Олені Миколаївні за адресою: вул. П.Сагайдачного, 14 м. Мала Виска Кіровоградської області 

46.  532 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) гр. Беженуці Валентині Данилівні  за адресою: вул. Красна, 6 с. Олександрівка Маловисківський район 

Кіровоградської області 

47.  533 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) гр. Кучеренко Світлані Миколаївні  за адресою: вул. Гоголя,15   м. Мала Виска Кіровоградської області 

48.  534 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність гр. Абдуллаєву Гусейну Гахраману 

огли за адресою:  вул. Південна, 4 с. Олександрівка Маловисківського району Кіровоградської області 

49.  535 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність  гр. Найдьонову Володимиру 

Миколайовичу  за адресою: пров. Степовий, 2-а с. Первомайське Новоукраїнського району Кіровоградської області 



50.  536 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність гр. Трегуб Любов Григорівні за 

адресою: вул. Верхня, 21 с. Тарасівка Маловисківського району Кіровоградської області 

51.  537 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність гр. Пінчуку Миколі Михайловичу 

за адресою: вул. Верхня, 23 с. Тарасівка Маловисківського району Кіровоградської області 

52.  538 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність                  гр. Чорній Наталії 

Дмитрівні за адресою: вул. Сонячна, 11 м. Мала Виска Маловисківського району Кіровоградської області 

53.  539 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність                  гр. Ловчук Людмилі 

Михайлівні за адресою: вул. Матусівська, 64 м. Мала Виска Маловисківського району Кіровоградської області 

54.  540 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність  гр. Кравчуку Василю Яковичу  за 

адресою: вул. Центральна, 6 с-ще. Вишневе Новоукраїнського району Кіровоградської області 

55.  541 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність  гр. Груші Анатолію 

Володимировичу за адресою:   вул. Лесі Українки, 53 с. Паліївка Маловисківського району Кіровоградської області 

56.  542 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність  гр. Перебейніс Наталії Іванівні за 

адресою: вул. Івана Богуна, 51 м. Мала Виска Маловисківського району Кіровоградської області 

57.  543 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність гр. Рижковій Аллі Володимирівні  

за адресою:  вул. Тобілевича, 23 м. Мала Виска Маловисківського району Кіровоградської області 

58.  544 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність гр. Артишку Павлу Павловичу за 

адресою:  вул. Матросова, 81 м. Мала Виска Маловисківського району Кіровоградської області 

59.  545 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність  гр. Лавріченку Валентину 

Миколайовичу за адресою: вул. Лесі Українки, 71 с. Паліївка Маловисківського району Кіровоградської області 

60.  546 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність  гр. Баську Олександру 

Миколайовичу за адресою: вул. Транспортна, 9 м. Мала Виска Маловисківського району Кіровоградської області 

61.  547 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність  гр. Танцюрі Вадиму Вікторовичу  

за адресою: вул. Шевченка, 65-А с. Краснопілка  Маловисківського району Кіровоградської області 

62.  548 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність  гр. Клочко Наталії Миколаївні за 

адресою: вул. Правди, 13 с. Олександрівка Маловисківського району Кіровоградської області 

63.  549 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність                 гр. Невмержицькій Тетяні 

Вікторівні за адресою: вул. Європейська, 53 м. Мала Виска Маловисківського району Кіровоградської області 

64.  550 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність гр. Пилипенку Володимиру 

Вікторовичу за адресою:  вул. Молодіжна, 3 с. Димине Маловисківського району Кіровоградської області 

65.  551 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність  гр. Понякіній Олені Анатоліївні за 

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

66.  552 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  гр. Гарлінській Юлії Вікторівні  за 

адресою: вул. Горбенка,20 с. Миролюбівка Маловисківського району Кіровоградської області 

67.  553 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність  гр. Мельник Людмилі Василівні за 

адресою: вул. Центральна, 18 с. Первомайське Маловисківського району Кіровоградської області 

68.  554 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність гр. Голуб Віті Борисівні за адресою:  

вул. Київська, 48 м. Мала Виска Маловисківського району Кіровоградської області 

69.  555 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність гр. Сіренку Миколі Анатолійовичу 

за адресою:  вул. Горбенка, 50 с. Миролюбівка Маловисківського району Кіровоградської області 



70.  556 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність  гр. Зизі Володимиру Йосиповичу за 

адресою: вул. Матусівська, 105 м. Мала Виска Маловисківського району Кіровоградської області 

71.  557 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Беженуці Валентині Данилівні 

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

Маловисківського району с. Олександрівка  вул. Красна,77 

72.  558 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність  гр. Люльченку Петру 

Миколайовичу за адресою: пров. Шкільний, 4 с. Первомайське Маловисківського району Кіровоградської області 

73.  559 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність  гр. Зизі Володимиру Йосиповичу  

за адресою: вул. Б. Хмельницького, 9 м. Мала Виска Кіровоградської області 

74.  560 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність  гр. Небозі Олександру Івановичу  

за адресою: пров. ІІ Професійний, 4 м. Мала Виска Кіровоградської області 

75.  561 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Шпаку Миколі Володимировичу 

за адресою: Кіровоградська область Маловисківського району м. Мала Виска вул. Калинова, 171 

76.  562 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність  гр. Рабенку Олександру 

Миколайовичу за адресою: вул. Малахівська, 36 с. Первомайське Маловисківського району Кіровоградської області 

77.  563 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність  гр. Міренковій Інні Павлівні за 

адресою: вул. Верхня, 6 с. Новомиколаївка  Маловисківського району Кіровоградської області  

78.  564 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність  гр. Нетребі Віктору Дмитровичу  за 

адресою: вул. Калинова, 44 м. Мала Виска  Маловисківського району Кіровоградської області 

79.  565 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність  гр. Тимчук Вікторії Миколаївні  за 

адресою: вул. Центральна, 39 м. Мала Виска Кіровоградської області 

80.  566 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність  гр. Гросулу Петру Івановичу  за 

адресою: вул. Шкільна, 20 м. Мала Виска Кіровоградської області 

81.  567 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність  гр. Нетребі Віктору Дмитровичу  за 

адресою: вул. Калинова, 46 м. Мала Виска  Маловисківського району Кіровоградської області 

82.  568 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність  гр. Кубришу Анатолію 

Васильовичу  за адресою: вул. Шевченка, 15 с. Краснопілка  Маловисківського району Кіровоградської області 

83.  569 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність  гр. Капінусу Валерію Васильовичу  

за адресою: вул. Миру, 67 с. Лозуватка  Маловисківського району Кіровоградської області 

84.  570 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність  гр. Снопкову Олександру 

Вікторовичу  за адресою: вул. Красна, 32 с. Олександрівка  Маловисківського району Кіровоградської області 

85.  571 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність  гр. Васильченко Людмилі Іванівні  

за адресою: вул. Шевченка, 4 с. Первомайське  Маловисківського району Кіровоградської області 

86.  572 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність  гр. Коркач Євгенії Іванівні  за 

адресою: вул. Шевченка, 5 с. Первомайське  Маловисківського району Кіровоградської області 

87.  573 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність  гр. Васильченку Володимиру 

Миколайовичу  за адресою: вул. Шевченка, 3 с. Первомайське  Маловисківського району Кіровоградської області 

88.  574 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність  гр. Вітряченко Ользі Миколаївні  за 

адресою: вул. Степова, 17 с. Паліївка  Маловисківського району Кіровоградської області 

89.  575 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність  гр. Гавриленку Сергію 



Васильовичу  за адресою: вул. Південна, 8 с. Миролюбівка  Маловисківського району Кіровоградської області 

90.  576 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність  гр. Гавриленко Світлані Іванівні  за 

адресою: вул. Південна, 7 с. Миролюбівка  Маловисківського району Кіровоградської області 

91.  577 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність шляхом зміни цільового 

призначення гр. Тунику Олександру Вікторовичу  за адресою: вул. Шевченка, 2/11 м. Мала Виска  Маловисківського району 

Кіровоградської області 

92.  578 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Похильчук Тетяні Михайлівні 

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

Маловисківського району с. Миролюбівка вул. Садова 

93.  579 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність  гр. Безуглій Галині Іванівні  за 

адресою: вул. Шевченка, 60 с. Первомайське  Маловисківського району Кіровоградської області 

94.  580 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність  гр. Мальованій Марії Олексіївні за 

адресою: вул. Центральна, 36 с. Миролюбівка Маловисківського району Кіровоградської області 

95.  581 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  гр. Ніколаєнко Анні Олександрівні  

за адресою: вул. Красна, (біля будинку 32) с. Олександрівка  Маловисківського району Кіровоградської області 

96.  582 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  гр. Карману Віктору Івановичу  за 

адресою: с. Олександрівка Маловисківського району Кіровоградської області 

97.  583 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  гр. Мартинюк Тетяні Віталіївні  за 

адресою: пров. Степовий, 1 с. Первомайське Маловисківського району Кіровоградської області 

98.  584 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Вітряченко Ользі Миколаївні для 

ведення особистого селянського господарства на території Маловисківської міської ради Кіровоградської області 

Маловисківського району с. Паліївка 

99.  585 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Сіренку Олександру 

Станіславовичу  для ведення особистого селянського господарства за адресою: Кіровоградська область Маловисківського 

району с. Миролюбівка (за межами населеного пункту) 

100.  586 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Шпаку Миколі Володимировичу  

для ведення особистого селянського господарства за адресою: Кіровоградська область Маловисківського району м. Мала 

Виска  

101.  587 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Скічко Галині Іванівні  для 

ведення особистого селянського господарства за адресою: Кіровоградська область Маловисківського району с. Лозуватка (за 

межами населеного пункту) 

102.  588 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Сіренко Юлії Станіславівні для 

ведення особистого селянського господарства на території Маловисківської міської ради Кіровоградської області 

Маловисківського району с. Миролюбівка (за межами населеного пункту) 

103.  589 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Небозі Сергію Анатолійовичу 

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

Маловисківського району с. Лозуватка (за межами населеного пункту) 

104.  590 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Хомич Олені Вікторівні для 

ведення особистого селянського господарства на території Маловисківської міської ради Кіровоградської області 

Маловисківського району (за межами населеного пункту) 



105.  591 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Пилипенку Олександру 

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

області Маловисківського району (за межами населеного пункту) 

106.  592 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) 

107.  593 Про відмову в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства 

108.  594 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в користування на умовах 

оренди  громадянам міської ради 

109.  595 Про відмову в наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. 

Шамкій Людмилі Петрівні за рахунок земельної ділянки кадастровий номер 3523183200:02:000:9044 для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва 

110.  596 Про відмову в наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в користування на 

умовах оренди гр. Кравченку Григорію Андрійовичу за рахунок земельної ділянки кадастровий номер 

3523182800:02:003:0118 для сінокосіння та випасання худоби 

111.  597 Про укладення мирової угоди між Маловисківською міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю «Сігма» 

у справі №912/1711/20 

112.  598 Про укладення мирової угоди між Маловисківською міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю «Сігма» 

у справі №912/1710/20 

113.  599 Про укладення мирової угоди між Маловисківською міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю «Сігма» 

у справі №912/984/21 

114.  600 Про укладення мирової угоди між Маловисківською міською радою та громадянином Кудоєю Дмитром Володимировичем у 

справі №392/186/21 

115.  601 Про укладення мирової угоди між Маловисківською міською радою та громадянином Мельником Михайлом Андрійовичем 

у справі №392/1679/20 

116.  602 Про скасування рішення міської ради від 28 листопада 2019 року № 1921 «Про затвердження Переліку земельних ділянок  

призначених для продажу права оренди на земельних торгах у формі аукціону» 

117.  603 Про депутатський запит Щербака В.В. 

 


