
НУМЕРАЦІЯ   РІШЕНЬ   16 чергової  сесії  ( 10 лютого 2022 року) 

№ рішення з/п Назва  та номер рішення 

1.  1198. Про внесення змін до рішення від 22 грудня  2021 року № 1167  «Про бюджетМаловисківської міської територіальної громади на 

2022 рік» 

2.  1199. Про затвердження Програми розвитку КП Маловисківський центр надання соціальних послуг на 2022-2024 роки 

3.  1200.Про внесення змін до Програми соціального захисту малозабезпечених верств населення Маловисківської міської територіальної 

громади на 2021-2023 роки затвердженої рішенням міської ради від 04 червня 2021 року № 606. 

4.  1201. Про внесення змін до рішення Маловисківської міської ради  № 2450 від  28 серпня 2020 року «Про створення Центру надання 

адміністративних послуг Маловисківської міської ради (ЦНАП), затвердження Положення про Центр надання адміністративних послуг 

Маловисківської міської ради,  Положення про відділ організації надання адміністративних послуг Маловисківської міської ради, 

Регламенту Центру надання адміністративних послуг Маловисківської міської ради, Переліку адміністративних послуг, які надаються 

через відділ організації надання адміністративних послуг Маловисківської міської ради» 

5.  1202. Про затвердження Положення та складу Робочої групи  із внесення змін до Стратегії розвитку  Маловисківської  міської 

територіальної  громади  на період  до 2027 року 

6.  1203. Про внесення змін до рішення  від 27.04.2021 року № 494   «Про внесення змін до складу Комісії з питань захисту прав дитини 

Маловисківської міської ради» 

7.  1204. Про внесення змін та доповнень до рішення сесії Маловисківської міської ради від 25 червня 2021 року № 698 про Положення про  

Службу у справах дітей Маловисківської міської ради 

8.  1205. Про реалізацію проекту «Капітальний ремонт  будівлі  Маловисківської ЗОШ №3 І-ІІІ ступенів  (утеплення фасадів, покрівлі, 

заміна вікон  та дверей) по вул. 20 років Жовтня,3  м.Мала Виска Кіровоградської області Коригування»  за рахунок коштів ДФРР  в 

2022 році 

9.  1206. Про  внесення змін до «Положення про відділ  містобудування, архітектури, будівництва  та житлово – комунального 

господарства»,  затвердженого рішенням міської ради  №334 від 05.03.2021 року  

10.  1207. Про  внесення змін до «Положення про  порядок присвоєння поштових адрес  об'єктам нерухомого майна на території  

Маловисківської міської територіальної громади», затвердженого рішенням міської ради  № 1084 від 25.11.2021 року 

11.  1208. Про затвердження  тарифів на теплову енергію, виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, 

що виробляється на  установках з використанням альтернативних джерел енергії ТОВ «УТЕК» 

12.  1209. Про внесення змін до структури та загальної  чисельності працівників  відділу культури та туризму Маловисківської міської ради 

13.   Земельні питання 1210. Про продовження договору оренди земельної ділянки 

14.  1211. Про поновлення договору оренди землі з фізичною особою-громадянином Лисенком Віталієм Миколайовичем за адресою: м Мала 

Виска,    вул. Містечкова, 68 

15.  1212. Про затвердження проекту землеустрою щодо організації і встановлення меж території природно-заповідного фонду 

ландшафтного заказника місцевого значення «Краснопільська балка» 

16.  1213. Про затвердження проекту землеустрою щодо організації і встановлення меж території природно-заповідного фонду комплексної 

пам’ятки природи місцевого значення «Бірзуловські горби» 

17.  1214. Про затвердження проекту землеустрою щодо організації і встановлення меж території природно-заповідного фонду 

орнітологічного заказника місцевого значення «Заплава Малої Висі» 

18.  1215. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянам міської 

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



19.  1216. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянам міської 

ради (с. Мануйлівка,  с. Лутківка)  

20.  1217. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянам міської 

ради (с. Лозуватка, с. Димине)  

21.  1218. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянам міської 

ради (с. Паліївка) 

22.  1219. Про надання у власність земельної ділянки  гр. Сіренку Василю Володимировичу за адресою:         вул. Кудрівська, буд. 28, м. 

Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області 

23.  1220. Про надання у власність земельної ділянки гр. Волинець Юлії Володимирівні за адресою: вул. Лесі Українки, буд. 103, с. Паліївка 

Новоукраїнського району Кіровоградської області 

24.  1221. Про надання у спільну часткову власність земельної ділянки  гр.  Горвату Василю Золтановичу та Горват Олені Євгеніївні за 

адресою: вул. Сонячна, буд. 82,  м. Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області 

25.  1222. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості)  гр. Луньову Анатолію Григоровичу у власність за адресою: вул. Горіхова, 18 м. Мала Виска Новоукраїнського району 

Кіровоградської області 

26.  1223. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості)  гр. Бузьку Володимиру Анатолійовичу у власність за адресою: вул. Івана Франка, 13 м. Мала Виска Новоукраїнського 

району Кіровоградської області 

27.  1224. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості)  гр. Гречусі Аллі Юріївні у власність за адресою: вул. Горіхова, 20 м. Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської 

області 

28.  1225. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) гр. Гречусі Вячеславу Миколайовичу у власність за адресою: вул. Гагаріна, 30 м. Мала Виска Новоукраїнського району 

Кіровоградської області 

29.  1226. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості)  гр. Пойді Антоніні Семенівні у власність за адресою: вул. П. Сагайдачного, 54 м. Мала Виска Новоукраїнського району 

Кіровоградської області 

30.  1227. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) гр. Міненко Зої Олексіївні у власність за адресою: вул. Лесі Українки, 23 с. Паліївка Новоукраїнського району 

Кіровоградської області 

31.  1228. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Капінус Валентині Леонідівні за 

адресою: вул. Містечкова, 171, м. Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області 

32.  1229.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність гр. Драній Валентині Пантелеївні за 

адресою: вул. Професійна, 53, м. Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області 

33.  1230. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність                            гр. Вербовській Софії 

Олександрівни за адресою: вул. Степова, 29, с. Первомайське Новоукраїнського району Кіровоградської області 

34.  1231. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Клименко Тетяні Вікторівні за 

адресою: вул. Водолазко, 98, с. Мануйлівка Новоукраїнського району Кіровоградської області 

35.  1232. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність  гр. Рештенко Ользі Володимирівні за 

адресою: вул. Квіткова, 46 м. Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області на території Маловисківської міської ради 



36.  1233. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність гр. Пойді Семену Карповичу за адресою: 

вул. Центральна, 49 с. Краснопілка Новоукраїнського району Кіровоградської області 

37.  1234. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність  гр. Підгорному Олександру Юрійовичу 

за адресою: вул. Мирна, 55 м. Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області на території Маловисківської міської ради 

38.  1235. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність гр. Шемету Миколі Миколайовичу за 

адресою: вул. Українська, 61 м. Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області 

39.  1236. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність  гр. Ключко Марії Федорівні за адресою: 

вул. Центральна, 9-А  м. Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області 

40.  1237. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  гр. Компанійцю Миколі Миколайовичу за 

адресою: вул. Перемоги, 1 с. Олександрівка Новоукраїнського району Кіровоградської області на території Маловисківської міської ради 

41.  1238. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Бахмачу Володимиру Петровичу за 

адресою: вул. Українська, 138 м. Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області на території Маловисківської міської 

ради 

42.  1239. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність  гр. Веретеніній Ользі Михайлівні за 

адресою: вул. Миру, 9 с. Червона Поляна Новоукраїнського району Кіровоградської області 

43.  1240. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність  гр. Костурі Олені Вікторівні за адресою: 

вул. Молодіжна, 12 с. Лутківка Новоукраїнського району Кіровоградської області 

44.  1241. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність гр. Литвину Леоніду Васильовичу  за 

адресою: вул. Кузнецова, 24 с. Димине Новоукраїнського району Кіровоградської області 

45.  1242. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність гр. Булці Аліні Миколаївні за адресою: 

пров. Шкільний, 14  с. Первомайське Новоукраїнського району Кіровоградської області 

46.  1243. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність  гр. Костурі Андрію Ігоровичу за адресою: 

вул. Горького  с. Лутківка Новоукраїнського району Кіровоградської області 

47.  1244. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність гр. Матвієнко Дарині Сергіївні  за 

адресою: вул. Степова, 28-а с. Олександрівка Новоукраїнського району Кіровоградської області 

48.  1245. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність   гр. Гордієнку Михайлу Петровичу за 

адресою: вул. Миру, 80 с. Лозуватка Новоукраїнського району Кіровоградської області 

49.  1246. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність гр. Коваленко Лідії Леонідівні за адресою: 

вул. Польова, 4 с. Димине Новоукраїнського району Кіровоградської області 

50.  1247. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність                            гр. Кирилову Олександру 

Олександровичу за адресою: вул. Шкільна, 35-А, с. Паліївка Новоукраїнського району Кіровоградської області 

51.  1248. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність  гр. Власовій Інні Василівні за адресою: 

вул. Водолазко, 129  с. Мануйлівка Новоукраїнського району Кіровоградської області 

52.  1249. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Чернезі Віолетті Олегівні для ведення 

індивідуального садівництва на території Маловисківської міської ради Кіровоградської області Новоукраїнського району с. 

Олександрівка вул. П. Кізіма, 4-а 

53.  1250. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Малому Павлу Івановичу для ведення 

особистого селянського господарства за адресою: Кіровоградська область Новоукраїнського району Маловисківська міська рада 

54.  1251. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Лункан Світлані Вікторівні для 

ведення особистого селянського господарства на території Маловисківської міської ради Новоукраїнського району Кіровоградської 



області 

55.  1252. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  гр. Баранік Ірині Михайлівні для ведення 

особистого селянського господарства на території Маловисківської міської ради за адресою: Кіровоградська область Новоукраїнського 

району  

56.  1253. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Овдієнку Дмитру Станіславовичу  для 

ведення особистого селянського господарства за адресою: Кіровоградська область Новоукраїнського району Маловисківська міська рада 

57.  1254. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду гр. Бараніку Денису Михайловичу для 

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

населеного пункту) 

58.  1255. Про відмову гр. Деренюку Олегу Петровичу в наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства у власність  

59.  1256. Про відмову гр. Деренюк Наталії Григорівні в наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства у власність 

60.  1257. Про проведення інвентаризації земель на території Маловисківської територіальної громадин (за пропозицією депутата Щербака 

В.В.)   

61.  1258. Про звернення депутатів Маловисківської міської ради до Президента України, ВРУ, КМУ щодо коштів на тер. оборону  

 


