
ПОРЯДОК ДЕННИЙ  10 сесії (9 сесії)  ( 25 червня 2021 року) 

№ рішення з/п Назва  проєкту рішення  

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

міської  територіальної громади на 2021 рік» 

Постійна комісія з питань фінансів, бюджету, 

планування соціально-економічного 

розвитку, інвестицій та міжнародного 

співробітництва 

2.  Про встановлення розмірів орендної плати за земельні ділянки на території Маловисківської 

міської ради Маловисківської  територіальної громади  на 2022 рік 

Постійна комісія з питань фінансів, бюджету, 

планування соціально-економічного 

розвитку, інвестицій та міжнародного 

співробітництва 

3.  Про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку на території Маловисківської 

міської ради Маловисківської  територіальної громади  на 2022 рік 

Постійна комісія з питань фінансів, бюджету, 

планування соціально-економічного 

розвитку, інвестицій та міжнародного 

співробітництва 

4.  Про   затвердження   ставок     єдиного податку   для   першої   та другої групи фізичних осіб-

підприємців  по Маловисківській міській Маловисківської  територіальної громади на 2022 рік    

Постійна комісія з питань фінансів, бюджету, 

планування соціально-економічного 

розвитку, інвестицій та міжнародного 

співробітництва 

5.  Про встановлення ставок та пільг зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки по Маловисківській  міській раді Маловисківської  територіальної громади  на 2022 

рік 

Постійна комісія з питань фінансів, бюджету, 

планування соціально-економічного 

розвитку, інвестицій та міжнародного 

співробітництва 

6.  Про організацію здійснення державної  регуляторної політики в Маловисківській міській раді Постійна комісія з питань прав людини, 

законності, депутатської діяльності, етики та 

регламенту 

 

7.  Про затвердження Положення про комісію Маловисківської міської ради тз питань надання 

цільової матеріальної допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах,  

та її складу 

Постійна комісія з питань прав людини, 

законності, депутатської діяльності, етики та 

регламенту 

8.  Щодо затвердження Положення   про службу захисту інформації ЄІАС «Діти» служби у 

справах дітей Маловисківської міської ради 

Постійна комісія з питань прав людини, 

законності, депутатської діяльності, етики та 

регламенту 

9.  Про затвердження Положення про  адміністративну комісію Маловисківської міської ради та її 

складу 

Постійна комісія з питань прав людини, 

законності, депутатської діяльності, етики та 

регламенту 



10.  Про затвердження складу  комісії  по інвентаризації та списанню основних засобів та 

малоцінного інвентарю Маловисківської міської ради 

Постійна комісія з питань прав людини, 

законності, депутатської діяльності, етики та 

регламенту 

11.  Про затвердження Положення про комісію з земельних питань Маловисківської  міської   ради Постійна комісія з питань прав людини, 

законності, депутатської діяльності, етики та 

регламенту 

12.  Про затвердження Плану дій щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок та 

чоловіків в Маловисківській  міській  територіальній громаді Кіровоградської області на 2021 -

2022 роки 

Постійна комісія з гуманітарних питань   

13.  Про затвердження складу та організацію  роботи конкурсної комісії для проведення конкурсу 

на заміщення  вакантної посади директора Комунального закладу «Маловисківський ліцей 

імені Г.М.  Перебийноса» Маловисківської міської ради Кіровоградської області 

Постійна комісія з гуманітарних питань   

14.  Про затвердження складу та організацію  роботи конкурсної комісії для проведення конкурсу 

на заміщення  вакантної посади директора Комунального закладу «Мануйлівський ліцей – 

заклад дошкільної освіти» Маловисківської міської ради Кіровоградської області 

Постійна комісія з гуманітарних питань   

15.  Про затвердження протоколу засідання конкурсного комітету з розгляду наданих конкурсних 

пропозицій та визначення переможця конкурсу з надання послуг зі збору та вивезення твердих 

побутових відходів в межах території Маловисківської міської  територіальної громади 

Постійна комісія з питань комунальної 

власності, житлово-комунального 

господарства, енергозбереження та 

транспорту 

16.  Про надання  згоди на прийняття об»єкту нерухомості, що знаходиться за адресою вул. 

Центральна 82, м.Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області, зі спільної 

власності територіальних громад сіл, селища, міста Новоукраїнського району у комунальну 

власність Маловисківської міської територіальної громади   

Постійна комісія з питань комунальної 

власності, житлово-комунального 

господарства, енергозбереження та 

транспорту 

17.  Земельні питання  

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність                         гр. Кацуну Олександру Івановичу, Кацун Ірині Миколаївні, 

Кацуну Івану Олександровичу, Кацун Тетяні Леонідівні, Кацуну Олександру 

Михайловичу, Кацуну Миколі Михайловичу, Щербак Юлії Іванівні, Щербаку 

Михайлу Володимировичу, Нещадіну Миколі Андрійовичу, Нещадіній Людмилі 

Федорівні для ведення фермерського господарства у розмірі земельної частки (паю) на 

території с. Миролюбівка Маловисківського району Кіровоградської області (за 

межами населеного пункту)  

 

Постійна комісія з питань земельних 

відносин, природокористування, планування 

території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою 

18.  Про надання гр. Шамкій Людмилі Петрівні дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж  в натурі (на 

 



місцевості) на земельну ділянку сільськогосподарського призначення на території 

Маловисківської міської ради  
19.  Про вилучення земельних ділянок   

20.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянам міської ради 

 

21.  Про надання у власність земельної ділянки  гр. Пойді Тамарі Олексіївні за адресою: 

вул. П. Сагайдачного, буд. 40а, м. Мала Виска Маловисківського району 

Кіровоградської област 

 

22.  Про надання у власність земельної ділянки  гр. Матко Василю Васильовичу за 

адресою: вул. 9 Травня, буд. 18, м. Мала Виска Маловисківського району 

Кіровоградської області 

 

23.  Про надання у власність земельної ділянки  гр. Березій Надії Петрівні за адресою: вул. 

Київська, буд. 32, м. Мала Виска Маловисківського району Кіровоградської області 

 

24.  Про надання у власність земельної ділянки  гр. Запорожець Анастасії Володимирівні 

за адресою: вул. Привокзальна, буд. 109, м. Мала Виска Маловисківського району 

Кіровоградської області 

 

25.  Про надання у власність земельної ділянки  гр. Запорожцю Станіславу Юрійовичу за 

адресою: вул. Привокзальна, буд. 43, м. Мала Виска Маловисківського району 

Кіровоградської області 

 

26.  Про надання у власність земельних ділянок  гр. Германовій Олені Анатоліївні за 

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

області 

 

27.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Лойтрі Олександру 

Миколайовичу за адресою: вул. Космонавтів, 16 м. Мала Виска, Маловисківського 

району Кіровоградської області 

 

28.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Босенко Ользі 

Іванівні за адресою: вул. Пушкіна, 28 м. Мала Виска, Маловисківського району 

Кіровоградської області 

 

29.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Черненку Віктору 

Федоровичу за адресою: вул. Шкільна, б/н с. Паліївка, Маловисківського району 

 



Кіровоградської області 
30.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Коробко Миколі 

Якимовичу за адресою: вул. Чехова, 24 м. Мала Виска Кіровоградської області 

 

31.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Крутофал Валентині 

Олександрівні за адресою: вул. Матросова, 13 м. Мала Виска Кіровоградської області 

 

32.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Крутофал Сергію 

Валерійовичу за адресою: вул. Матросова, 15 м. Мала Виска Кіровоградської області 

 

33.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Демченку Віктору 

Корнійовичу за адресою: вул. Гоголя, 151 м. Мала Виска Кіровоградської області 

 

34.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Драній Ользі Павлівні 

за адресою: вул. Водолазко, 81 с. Мануйлівка Маловисківського району 

Кіровоградської області 

 

35.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Коник Раїсі Павлівні 

за адресою: вул. Містечкова, 111 м. Мала Виска Кіровоградської області 

 

36.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Тінчуріній Ірині 

Ряфягатіївні за адресою: вул. Вишнева, 30 м. Мала Виска Кіровоградської області 

 

37.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Балан Галині 

Василівні за адресою: вул. 9 Травня, 47 м. Мала Виска Кіровоградської області 

 

38.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Грешнікову 

Станіславу Олексійовичу за адресою: вул. Бесарабська, 88 м. Мала Виска 

Кіровоградської області 

 

39.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Порохнавець Ріті 

Федорівні за адресою: вул. Вишнева, 42 м. Мала Виска Кіровоградської області 

 



40.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Кибукевич Наталії 

Василівні за адресою: вул. Миколи Проценка, 14 м. Мала Виска Кіровоградської 

області 

 

41.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність гр. Марченку Анатолію Миколайовичу за адресою: вул. Красна, 73 с. 

Олександрівка Маловисківського району Кіровоградської області 

 

42.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність  гр. Бурченку Миколі Юрійовичу  за адресою: вул. Нижня, 27 с. 

Новомиколаївка Маловисківського району Кіровоградської області 

 

43.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність гр. Кравчуку Василю Яковичу за адресою: вул. Центральна, 6 с-ще Вишневе 

Маловисківського району Кіровоградської області 

 

44.  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 

 

45.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність  гр. Грищенку Олегу Володимировичу  за адресою: вул. Степова, 26 с. 

Олександрівка Маловисківського району Кіровоградської області 

 

46.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність  гр. Ковальчуку Олександру Павловичу  за адресою:  

 

47.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність  гр. Сидорчуку Миколі Васильовичу  за адресою: вул. Садова с. Мануйлівка 

Маловисківського району Кіровоградської області 

 

48.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність  гр. Томіленко Раїсі Григорівні  за адресою: вул. Шевченка, 6 с. Краснопілка 

Маловисківського району Кіровоградської області 

 

49.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність  гр. Касян Ользі Іванівні  за адресою: вул. Водолазко,88 с. Мануйлівка 

Маловисківського району Кіровоградської області 

 

50.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність  гр. Дузенко Валентині Миколаївні  за адресою: вул. Центральна, 57 с. 

Миролюбівка Маловисківського району Кіровоградської області 

 



51.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність  гр. Деревінській Катерині Олександрівні  за адресою: вул. Нижня, 14 с. 

Новомиколаївка Маловисківського району Кіровоградської області 

 

52.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність  гр. Чеменко Світлані Юріївні  за адресою: вул. Верхня, 9 с. Новомиколаївка 

Маловисківського району Кіровоградської області 

 

53.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність  гр. Оськіній Ірині Григорівні  за адресою: вул. Південна, 18 с. Миролюбівка 

Маловисківського району Кіровоградської області 

 

54.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність  гр. Радченку Віктору Миколайовичу  за адресою: вул. Польова, 27 с. 

Краснопілка Маловисківського району Кіровоградської області 

 

55.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність  гр. Чайковському Ярославу Миколайовичу  за адресою: вул. Польова, 2-а с. 

Димине Маловисківського району Кіровоградської області 

 

56.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність  гр. Симончуку Івану Георгійовичу  за адресою: вул. Миру, 83 с. Лозуватка 

Маловисківського району Кіровоградської області 

 

57.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Подчиненко Світлані Анатоліївні  для ведення особистого селянського 

господарства за адресою: Кіровоградська область Маловисківського району с. Димине 

вул. Кузнецова,44 

 

58.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність  гр. Гульдас Тетяні Леонідівні  за адресою: с. Олександрівка 

Маловисківського району Кіровоградської області (за межами населеного пункту) 

 

59.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Сьоміну Миколі Олександровичу для ведення особистого селянського 

господарства за адресою: Кіровоградська область Маловисківського району с. 

Первомайське (за межами населеного пункту) 

 

60.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Солоненко Костянтину Вікторовичу  для ведення особистого селянського 

господарства за адресою: Кіровоградська область Маловисківського району 

Маловисківська міська рада 

 



61.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Небольсіну Володимиру Павловичу у власність для ведення особистого селянського 

господарства на території Маловисківської міської ради Маловисківського району 

Кіровоградської області (за межами населеного пункту) 

 

62.  Про надання дозволу гр. Лотоцькій Галині Дмитрівні на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для будівництва та 

розміщення гаража для легкового автомобіля в м. Мала Виска по ІІ пров. Професійний,  

прибудинкова територія багатоквартирного житлового будинку № 3а 

 

63.  Про надання у власність земельної ділянки    гр. Недільченку Миколі Георгійовичу за 

для ведення особистого селянського господарства на території Маловисківської 

міської ради Маловисківського району Кіровоградської області 

 

64.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства у власність громадянам 

міської ради  

 

65.  Про відмову в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 

вул. Нижня, 29 с. Новомиколаївка Маловисківського району Кіровоградської області 

 

66.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність  гр. Перебийносу Олександру Олександровичу  за адресою: вул. Нижня с. 

Новомиколаївка Маловисківського району Кіровоградської області 

 

67.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність  гр. Касяну Івану Павловичу  за адресою: вул. Польова,59-б с. Мануйлівка 

Маловисківського району Кіровоградської області 

 

68.  Про відмову в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 

 

69.  Про відмову в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (за 

межами населеного пункту) 

 

70.  Про відмову в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність  

 

71.  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) 

 

 


