
НУМЕРАЦІЯ   РІШЕНЬ   18 чергової  сесії  ( 24 лютого  2022 року) 

№ 

рішення 

з/п 

 Назва  та номер рішення 

1.  1261 Про внесення змін до рішення  від 22 грудня 2021 року № 116754 «Про бюджет Маловисківської міської територіальної 

громади на 2022 рік» 

2.  1262 Про внесення змін до  переліку платних послуг, що надаються  населенню  КНП «Маловисківська лікарня»  Маловисківської 

міської ради  Новоукраїнського району Кіровоградської області 

3.  1263 Про затвердження  Програми  «Призовник - 2022» 

4.  1264 Про затвердження Програми фінансової підтримки комунального підприємства «Мала Виска Водоканал» на 2022-2024 роки 

5.  1265 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. 

6.  1266 Про внесення змін до Програми соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та 

проживають на території Маловисківської міської територіальної громади на 2021-2023 роки затвердженої рішенням міської 

ради від 15 грудня 2020 року № 42 

7.  1267 Про внесення змін до статуту КП «Мала Виска-МКП» 

8.  1268 Про внесення змін до Переліку другого типу  об’єктів комунальної власності  Маловисківської  територіальної громади, що 

підлягають передачі в  оренду без проведення аукціону затвердженого  рішенням сесії міської ради №836 від 26.08.2021р 

9.  1269 Про   затвердження форм, необхідних для розрахунку  тарифів на послугу з централізованого водопостачання, послугу з 

централізованого водовідведення  та послугу з поводження з побутовими відходами 

10.  1270 Про затвердження лімітів споживання енергоносіїв по установах міської ради на 2022 рік 

11.  1271 Про подання документів до Міністерства цифрової трансформації України щодо отримання субвенції з Державного бюджету 

на будівництво Центру надання адміністративних послуг 

12.  1272 Про затвердження проєктної – кошторисної документації Реконструкція частини першого поверху адмінбудівлі під центр 

надання адміністративних послуг (ЦНАП) в м.Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області по 

вул.Центральна, 76 

13.  1273 Про виконання  Програми  соціально-економічного розвитку Маловисківської міської територіальної громади за 2021 рік 

14.  1274 Про звіт про виконання бюджету Маловисківської міської територіальної громади  за 2021 рік 

15.  1275 Про звіт міського голови за 2021 рік 

16.  1276 «Про затвердження графіку звітування депутатів міської  ради перед виборцями згідно ст. 16 Закону України «Про статус 

депутатів місцевих рад»» 

17.  1277 Земельні питання  

Про надання згоди на прийняття у комунальну власність земельної ділянки з кадастровим номером 

3523110100:50:084:0007  

18.  1278 Про надання згоди на прийняття у комунальну власність земельної ділянки з кадастровим номером 

3523110100:02:000:8006  

19.  1279 Про надання згоди на прийняття у комунальну власність земельної ділянки з кадастровим номером 

3523110100:02:003:8001  

20.  1280 Про надання згоди на прийняття у комунальну власність земельної ділянки з кадастровим номером 



3523183200:02:000:8001  

21.  1281 Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки з кадастровим номером 

3523180600:02:000:0871  

22.  1282 Про надання дозволу на виготовлення технічної  документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної 

ділянки водного фонду за межами населеного пункту с. Мануйлівка 

23.  1283 Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки з кадастровим номером 

3523183200:02:000:7001 

24.  1284 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

комунальної власності в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за 

межами  с. Мануйлівка на території Маловисківської міської ради Новоукраїнського району Кіровоградської 

області та надання в оренду СТОВ «Славутич» 

25.  1285 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

комунальної власності в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за 

межами  с. Мануйлівка на території Маловисківської міської ради Новоукраїнського району Кіровоградської 

області та надання в оренду СТОВ «Славутич» 

26.  1286 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

комунальної власності в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за 

межами  с. Мануйлівка на території Маловисківської міської ради Новоукраїнського району Кіровоградської 

області та надання в оренду СТОВ «Славутич» 

27.  1287 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

комунальної власності в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за 

межами  с. Мануйлівка на території Маловисківської міської ради Новоукраїнського району Кіровоградської 

області та надання в оренду СТОВ «Славутич» 

28.  1288 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

комунальної власності в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за 

межами    с. Мануйлівка на території Маловисківської міської ради Новоукраїнського району Кіровоградської 

області та надання в оренду СТОВ «Славутич» 

29.  1289 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

комунальної власності в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за 

межами  с. Мануйлівка на території Маловисківської міської ради Новоукраїнського району Кіровоградської 

області та надання в оренду СТОВ «Славутич» 

30.  1290 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

комунальної власності в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за 

межами  с. Мануйлівка на території Маловисківської міської ради Новоукраїнського району Кіровоградської 

області та надання в оренду СТОВ «Славутич» 

31.  1291 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

комунальної власності в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за 



межами с. Мануйлівка на території Маловисківської міської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області 

та надання в оренду СТОВ «Славутич» 

32.  1292 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

комунальної власності в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за 

межами  с. Мануйлівка на території Маловисківської міської ради Новоукраїнського району Кіровоградської 

області та надання в оренду СТОВ «Славутич» 

33.  1293 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

комунальної власності в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за 

межами  с. Мануйлівка на території Маловисківської міської ради Новоукраїнського району Кіровоградської 

області та надання в оренду СТОВ «Славутич» 

34.  1294 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

комунальної власності в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за 

межами  с. Мануйлівка на території Маловисківської міської ради Новоукраїнського району Кіровоградської 

області та надання в оренду СТОВ «Славутич» 

35.  1295 Про затвердження проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки з метою встановлення особистого 

земельного строкового сервітуту  ТОВ «Задор» для розміщення тимчасової споруди для провадження 

підприємницької діяльності  в м. Мала Виска по вул. Велігіна, (біля міського ринку)  

36.  1296 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. 

Олейніченко Олександру Олександровичу шляхом зміни цільового призначення землі за адресою: вул. Містечкова, 

61, м. Мала Виска, Кіровоградської області 

37.  1297 Про надання дозволу на розроблення технічної документації щодо поділу земельної ділянки, що перебуває в оренді 

гр. Демчака Андрія Васильовича за адресою: вул. Містечкова, 45 м. Мала Виска Маловисківського району 

Кіровоградської області  

38.  1298 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду гр. 

Кальніцькому Г.М. шляхом зміни цільового призначення землі за адресою: вул. Європейська, 68а, м. Мала Виска,  

Кіровоградської області 

39.  1299 Про вилучення земельних ділянок  

40.  1300 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

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

41.  1301 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

громадянам міської ради (с. Мануйлівка,  с. Лутківка)  

42.  1302 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

громадянам міської ради (с. Первомайське) 

43.  1303 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

громадянам міської ради (с. Миролюбівка,    с. Червона Поляна) 

44.  1304 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

громадянам міської ради (с. Лозуватка,  с. Димине)  



45.  1305 Про надання у власність земельної ділянки гр. Сороці Богдану Івановичу за адресою:                                вул. О. 

Ковтуна, буд. 68/6, м. Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області 

46.  1306 Про надання у власність земельної ділянки  гр. Антонюк Надії Павлівні за адресою: вул. Гоголя, буд. 29, м. Мала 

Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області 

47.  1307 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) гр. Горжію Олександру Петровичу у власність за адресою:  вул. Містечкова, 10 м. Мала 

Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області 

48.  1308 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) гр. Сокуренку Віктору Михайловичу у власність за адресою: вул. Гоголя, 130 м. Мала 

Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області 

49.  1309 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості)  гр. Чудновській Тетяні Павлівні у власність за адресою: вул. Набережна, 50 с. Краснопілка 

Новоукраїнського району Кіровоградської області 

50.  1310 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Хлистун Ірині 

Олексіївні за адресою: вул. Набережна, 30,  с. Миролюбівка Новоукраїнського району Кіровоградської області 

51.  1311 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Нужній Таїсії Юріївні 

за адресою: вул. Першотравнева, 22,    с. Олександрівка Новоукраїнського району Кіровоградської області 

52.  1312 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Кавун Юлії Григорівні 

за адресою: вул. Містечкова, 72, м. Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області 

53.  1313 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Гречусі В’ячеславу 

Миколайовичу за адресою:  вул. Містечкова, 177, м. Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області 

54.  1314 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр.  Бреурош Надії 

Олексіївні за адресою: пров. Покрови, 12, с. Паліївка Новоукраїнського району Кіровоградської області 

55.  1315 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність  гр. Зозюку Руслану 

Віталійовичу за адресою: вул. Київська, 28  с. Лозуватка Новоукраїнського району Кіровоградської області на 

території Маловисківської міської ради 

56.  1316 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність  гр. Тунику Віктору 

Олексійовичу за адресою: вул. Челюскіна, 21 м. Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області 

57.  1317 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність гр. Галушко Любов 

Володимирівні за адресою: вул. Челюскіна, 31 м. Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області 

58.  1318 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність  гр. Родічеву Сергію 

Анатолійовичу за адресою: вул. Горіхова, 30 м. Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області 

59.  1319 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність гр. Євич Людмилі 

Ларіонівні за адресою: вул. В. Бровченка, 21 м. Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області  

60.  1320 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність                           гр. 

Перебейніс Людмилі Іванівні за адресою:  вул. В. Бровченка, 37 м. Мала Виска Новоукраїнського району 

Кіровоградської області  



61.  1321 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність                             гр. 

Іванченко Тетяні Василівні за адресою: пров. Зарічний, 26 м. Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської 

області  

62.  1322 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність                              гр. 

Курковій Ользі Віталіївні за адресою: вул. Бесарабська, 22 м. Мала Виска Новоукраїнського району 

Кіровоградської області  

63.  1323 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність  гр. Бабич Ларисі Сергіївні 

за адресою: вул. Радісна, 34   м. Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області  

64.  1324 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність гр. Безуглій Ніні Кирилівні 

за адресою: вул. Пушкіна, 26   м. Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області  

65.  1325 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність                           гр. 

Костенку Миколі Івановичу за адресою:  вул. Перемоги, 10 с. Олександрівка Новоукраїнського району 

Кіровоградської області  

66.  1326 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність                           гр. 

Касаткіну Павлу Борисовичу за адресою:   пров. Зарічний, 24, м. Мала Виска Новоукраїнського району 

Кіровоградської області 

67.  1327 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність                            гр. 

Шевченко Галині Павлівні за адресою:  вул. Молодіжна, 15, с. Лутківка Новоукраїнського району Кіровоградської 

області 

68.  1328 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність гр. Яценко Лідії Іванівні за 

адресою: вул. Валуївська, 15,  с. Первомайське Новоукраїнського району Кіровоградської області 

69.  1329 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність гр. Яценку Ярославу 

Олексійовичу за адресою: вул. Валуївська, 9, с. Первомайське Новоукраїнського району Кіровоградської області 

70.  1330 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність гр. Багмету Василю 

Михайловичу за адресою: вул. Кущовська, 3, с. Лозуватка Новоукраїнського району Кіровоградської області 

71.  1331 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність гр. Ляшенку Віктору 

Костянтиновичу за адресою: вул. Горбенка, 55, с. Миролюбівка Новоукраїнського району Кіровоградської області 

72.  1332 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність                            гр. 

Работинській Марії Андріївні за адресою: пров. Правди, 4, с. Олександрівка Новоукраїнського району 

Кіровоградської області 

73.  1333 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність гр. Желізняк Клавдії 

Панасівні за адресою: вул. Пушкіна, 7,  с. Лутківка Новоукраїнського району Кіровоградської області 

74.  1334 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність гр. Литвин Валентині 

Іванівні за адресою: вул. Горбенка, 159,  с. Миролюбівка Новоукраїнського району Кіровоградської області 

75.  1335 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність гр. Литвину Василю 

Анатолійовичу за адресою: вул. Набережна, 96, с. Миролюбівка Новоукраїнського району Кіровоградської області 

76.  1336 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність                            гр. 



Клейбатенко Валентині Василівні за адресою: вул. Набережна, 13 с. Миролюбівка Новоукраїнського району 

Кіровоградської області 

77.  1337 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність гр. Капінус Марії 

Михайлівні за адресою: вул. Центральна, 3   с. Краснопілка Новоукраїнського району Кіровоградської області 

78.  1338 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність                            гр. Чернезі 

Володимиру Григоровичу за адресою: вул. Гоголя, 1 с. Червона Поляна Новоукраїнського району Кіровоградської 

області 

79.  1339 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність гр. Капінусу Володимиру 

Олександровичу за адресою: вул. Набережна с. Краснопілка Новоукраїнського району Кіровоградської області 

80.  1340 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність                           гр. 

Даніловій Лідії Пилипівні за адресою: вул. Центральна, 14, с. Первомайське Новоукраїнського району 

Кіровоградської області 

81.  1341 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність гр. Галузі Миколі 

Миколайовичу за адресою: вул. Малахівська, 10, с. Первомайське Новоукраїнського району Кіровоградської 

області 

82.  1342 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність                             гр. 

Коровник Наталії Павлівні за адресою: вул. Степова, 47 с. Лозуватка Новоукраїнського району Кіровоградської 

області 

83.  1343 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність                             гр. 

Капінусу Павлу Петровичу за адресою:   вул. Містечкова, 175, м. Мала Виска Новоукраїнського району 

Кіровоградської області 

84.  1344 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність                             гр. 

Шевчук Наталії Володимирівні за адресою:  вул. Покрови, 57, с. Паліївка Новоукраїнського району Кіровоградської 

області 

85.  1345 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність                            гр. 

Чередніченку Павлу Васильовичу для ведення особистого селянського господарства на території Маловисківської 

міської ради Кіровоградської області Новоукраїнського району с. Мануйлівка вул. Водолазко,126-а 

86.  1346 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність                           гр. 

Грушанському Ігорю Павловичу для ведення особистого селянського господарства на території Маловисківської 

міської ради Кіровоградської області Новоукраїнського району  

87.  1347 Про надання дозволу гр. Бур'яну Вадиму Валерійовичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду для будівництва та розміщення гаража для легкового автомобіля в м. Мала Виска по 

вул. Шевченка,  прибудинкова територія багатоквартирного житлового будинку № 7 

88.  1348 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в користування на 

умовах оренди  громадянам міської ради 

89.  1349 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства громадянам міської ради     (с. Первомайське) (в межах населеного 



пункту)  

90.  1350 Про відмову в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки у власність 

для ведення особистого селянського господарства 

91.  1351 Про внесення на чергову сесію міської ради питання про надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності  

92.  1352 Про звернення депутатів Маловисківської міської ради восьмого скликання до Президента України, Верховної Ради 

України, Кабінеету Міністрів України, Рвди національної безпеки і обороги України 

 


