
НУМЕРАЦІЯ  РІШЕНЬ   29  чергової  сесії, ІІ ЗАСІДАННЯ  (05 жовтня   2022 року) 

№ 

рішен

ня з/п 

 Назва  проєкту рішення Розробник  

1.  1436. Про затвердження мережі закладів освіти Маловисківської міської ради на 2022-2023 навчальний 

рік 

Гончарова А.В. 

2.  1437. Земельні питання   

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду СФГ «Кудінов 

Сергій Миколайович» для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості за адресою: Кіровоградська 

область Новоукраїнський район, м. Мала Виска, вул. Промислова, 4-б 

Цибульський І.А. 

3.  1438. Про надання дозволу гр. Поліщук Євгенії Валеріївні на розроблення проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в користування на умовах особистого строкового сервітуту для 

розміщення тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності в  м. Мала Виска біля 

перехрестя вул. Центральна та вул. Європейська 

Цибульський І.А. 

4.  1439. Про надання  дозволу гр Недокусу Олегу Михайловичу на  розроблення  проекту землеустрою щодо 

відведення   земельної  ділянки в  оренду  в   м. Мала Виска по вул. Європейська,85-з 

Цибульський І.А. 

5.  1440. Про вилучення земельних ділянок  Цибульський І.А. 

6.  1441. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

користування на умовах оренди  громадянам міської ради 

Цибульський І.А. 

7.  1442. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної  ділянки водного фонду для рибогосподарських потреб 

Цибульський І.А. 

8.  1443. Про надання дозволу гр. Косенко Тетяні Леонідівні на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду для будівництва та розміщення гаража для легкового автомобіля 

в  м.Мала Виска по вул. Центральна,  прибудинкова територія будинку № 66 

Цибульський І.А. 

9.  1444. Про надання дозволу гр. Бойко Валентині Павлівні на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду для будівництва та розміщення гаража для легкового автомобіля 

в м. Мала Виска по вул. Центральна,  прибудинкова територія будинку № 66 

Цибульський І.А. 

10.  1445. Про надання дозволу гр. Тимошенко Анні Олександрівні на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду для будівництва та розміщення гаража для легкового автомобіля 

в м. Мала Виска по вул. Центральна,  прибудинкова територія будинку № 66 

Цибульський І.А. 

11.  1446. Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки АТ «Укртелеком» вул. Центральна, 

55 в м. Мала Виска 

Цибульський І.А. 

12.  1447. Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки АТ «Укртелеком»                              

пров. Поштовий, 2а  м. Мала Виска 

Цибульський І.А. 

13.  1448. Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки АТ «Укртелеком»                                

пров. Поштовий, 12 м. Мала Виска 

Цибульський І.А. 



14.  1449. Про відмову в продовженні терміну дії договору оренди земельної ділянки АТ «Укртелеком» по   вул. 

Лесі Українки, 8  в с. Паліївка  

Цибульський І.А. 

15.  1450. Про відмову в продовженні терміну дії договору оренди земельної ділянки АТ «Укртелеком» по вул. 

Першотравнева, 2а  с. Краснопілка  

Цибульський І.А. 

16.  1451. Про відмову в продовженні терміну дії договору оренди земельної ділянки АТ «Укртелеком» по  вул. 

Кірова, 6а   с. Миролюбівка  

Цибульський І.А. 

17.  1452. Про депутатський запит депутата  міської  ради Бровченка О.Д. Постолюк Л.А. 

18.  1453. Про депутатський запит депутата міської  ради Підгорного О.М. Постолюк Л.А. 

 


