
Рішення 11-ї чергової сесії міської ради,  

16 серпня 2016 року, 10.00. 

 

№ з/п Назва рішення Відповідальні за 

розроблення проекту 

(профільний 

заступник, 

начальники відділів, 

спеціалісти) 
251 Про затвердження проектної заявки «Покращення якості питної води та впровадження 

енергозберігаючих технологій в системі водопостачання с. Паліївка Маловисківської міської 

ради» 

Постолюк Л.А. 

Барановський О.М. 

252 Про затвердження проектної заявки «Капітальний ремонт доріг комунальної власності в 

населених пунктах Маловисківської міської ради» 

Постолюк Л.А. 

Барановський О.М. 

253 Про затвердження проектної заявки «Капітальний ремонт системи водопостачання та 

водовідведення ЗШ №3 І-ІІІ ст. м. Мала Виска, вул. Шкільна,3» 

Постолюк Л.А. 

Барановський О.М. 

254 Про призначення перших виборів старост  Линник Л.І. 

255 Про звіт про виконання міського бюджету за ІІ квартал 2016 року 

 

Піньковська О.О. 

Стець І.О. 

256 Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2015 року № 25 «Про міський бюджет на 

2016 рік» 

Піньковська О.О. 

Стець І.О. 

257 Про затвердження Положення про порядок використання шкільних автобусів Жовтило А.В. 

Шпак А.В. 

258 Про затвердження Положення про порядок загальної електронної реєстрації дітей до 

дошкільних навчальних закладів міської ради 

Жовтило А.В. 

Шпак А.В. 

259 Про затвердження рішення виконавчого комітету від 14 липня 2016 року № 189  

«Про затвердження Порядку застосування електронних закупівель виконкомом міської ради» 

Линник Л.І. 

260 Про затвердження рішення виконавчого комітету від 14 липня 2016 року № 191 «Про 

затвердження Положення про застосування системи електронних закупівель товарів, робіт і 

послуг по КП «Мала Виска Водоканал» та Положення про уповноважену особу комунального 

Линник Л.І. 



підприємства»  

261 Про затвердження рішення виконавчого комітету від 14 липня 2016 року № 192 «Про 

затвердження Положення про застосування системи електронних закупівель товарів, робіт і 

послуг по КП «Мала Виска МКП» та Положення про уповноважену особу комунального 

підприємства»  

Линник Л.І. 

262 Про затвердження Порядку та складу комісії по проведенню конкурсу з надання послуги  

з управління багатоквартирним будинком 

Линник Л.І. 

263 Про внесення змін до рішення міської ради від 30 березня 2016 року №104 Постолюк Л.А. 

264 Про внесення змін до Статуту комунального  підприємства «Мала Виска житлово - 

експлуатаційна дільниця», затвердженого  рішенням сесії Маловисківської міської  ради № 262 

від 9 грудня 2004 року 

Бакалінський О.М. 

 

265 Про міську Програму впорядкування  торгівельної діяльності на ринку  Маловисківської 

міської ради на 2016 - 2020 роки 

Бакалінський О.М. 

Федоренко Г.В. 

266 Про затвердження міської комплексної програми профілактики злочинності і правопорушень 

на території Маловисківської міської                 об’єднаної територіальної громади на 2016-2020 

роки 

Жовтило А.В. 

Захватихата П.В. 

267 Про затвердження  міської програми розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування на 2016-2018 роки 

Жовтило А.В. 

Захватихата П.В. 

268 Про зняття з балансу КП «Мала Виска ЖЕД» житлового будинку та об’єктів соціальної 

інфраструктури, що його обслуговують, розташованих за адресою:м. Мала Виска, вул. 

Шевченка 7А 

Бакалінський О.М. 

Пісний С.А. 

269 Про передачу з балансу КП «Мала Виска ЖЕД» Маловисківської  міської ради житлового 

будинку № 59 по вул. Центральна (Жовтнева) в м. Мала Виска для самостійного управління у 

власність об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Добробут 59» 

Бакалінський О.М. 

 

270 Про зняття з балансу КП «Мала Виска ЖЕД» житлового будинку та об’єктів соціальної 

інфраструктури, що його обслуговують, розташованих за адресою: м. Мала Виска, вул. 

Центральна (Жовтнева), 61 

Бакалінський О.М. 

 

271 Про зняття з балансу КП «Мала Виска ЖЕД» житлового будинку та об’єктів соціальної 

інфраструктури, що його обслуговують, розташованих за адресою: м. Мала Виска, вул. 

Центральна (Жовтнева), 64А 

Бакалінський О.М. 

 

272 Про затвердження звіту про роботу відділу надання соціальних послуг населенню виконавчого 

комітету Маловисківської міської ради   

Жовтило А.В. 

Хмара І.І. 

273 Про затвердження Порядку про ведення реєстру на території Маловисківської міської Линник Л.І. 



об’єднаноїтериторіальної громади Шапошнікова Я.О. 

274 Про затведження звіту про роботу  КП «Мала Виска МКП» за І півріччя 2016 року Лисенко В.П. 

275 Про  вилучення   земельних ділянок  Тамко С.О. 

276 Про надання згоди на розроблення проекту землеустрою  щодо  відведення земельної ділянки 

у власність  громадянам міської ради 

Тамко С.О. 

277 Про надання згоди на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

меж земельних ділянок  в натурі (на місцевості) для передачі їх у власність громадянам 

міської ради 

Тамко С.О. 

278 Про надання згоди гр. Шмаровій В.Д. на розроблення проекту землеустрою  щодо відведення 

земельної ділянки в оренду для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд, ведення садівництва в м. Мала Виска по вул. Матусівська, 

42 (вул. Щорса)  

Тамко С.О. 

279 Про надання у власність земельної ділянки гр.Зарудньому Є. В. за адресою: м.Мала Виска, 

вул. О.Ковтуна, 12 (вул.Червоноармійська) 

Тамко С.О. 

280 Про надання у власність земельної ділянки гр.Кубриш В. М. за адресою: м. Мала Виска, вул. 

Квіткова, 2/58 (вул.Комсомольська) 

Тамко С.О. 

281 Про надання у власність земельної ділянки гр. Мушику Є. В.  за адресою м. Мала Виска, 

1пров.Професійний ,9  (1пров. Ватутіна) 

Тамко С.О. 

282 Про надання згоди ПАТ «Кіровоградобленерго» на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду для  розміщення об’єктів технічної інфраструктури 

ПЛ-10кВ Л-112 в м. Мала Виска вул. І.Мазепи (вул. Суворова) 

Тамко С.О. 

283 Про надання згоди ПАТ «Кіровоградобленерго» на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду для  розміщення об’єктів технічної інфраструктури 

ПЛ-10кВ Л-114 в м. Мала Виска вул. 40 років Перемоги  

Тамко С.О. 

284 Про надання згоди гр. Романів М.М. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду для розміщення та обслуговування аптечного закладу 

в м. Мала Виска по вул. Велігіна, 2В-2  

Тамко С.О. 

285 Про  затвердження  технічної документації щодо відведення земельної ділянки  у власність 

гр. Пощіпаній О. З. за адресою: вул. Красна,47  с. Олександрівка Маловисківського району 

Тамко С.О. 

286 Про  затвердження  проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у  

власність гр. Вдовенко Л. А. за адресою: вул. Нижня,11  с. Тарасівка  

Маловисківського району 

Тамко С.О. 

287 Про  затвердження  проекту  землеустрою щодо відведення земельних ділянок  у власність гр. Тамко С.О. 



Валеулову Л. Б. за адресою: вул. Західна,20  с. Краснопілка  

Маловисківського району 

288 Про  затвердження  проекту  землеустрою щодо відведення земельних ділянок  у  

власність гр. Зарудній О. Г. за адресою: вул. Нижня,1  с.Тарасівка  

Маловисківського району 

Тамко С.О. 

289 Про  затвердження  проекту  землеустрою щодо відведення земельних ділянок  у  

власність гр. Чабан Марії Кирилівні за адресою: вул. Верхня,10  с.Тарасівка  

Маловисківського району 

Тамко С.О. 

290 Про  затвердження  проекту  землеустрою щодо відведення земельних ділянок  у  

власність гр. Швораку В.Н. за адресою: вул. Нижня,3  с. Тарасівка Маловисківського району 

 

291 Про  затвердження  проекту  землеустрою щодо відведення земельних ділянок  у  

власність гр. Бобринцю С.М. за адресою: вул. Жовтнева,25  с. Олександрівка 

Маловисківського району 

Тамко С.О. 

292 Про  затвердження   технічної    документації   із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) що передається у власність гр. Ружину Л.А. за 

адресою: вул.В. Винниченка, 54  в  м. Мала Виска  

Тамко С.О. 

293 Про  погодження надання пропозицій щодо виділення земельної ділянки у власність із земель 

державної власності  

Тамко С.О. 

294 Про надання згоди гр. Потаповій Л.А. на розроблення проекту землеустрою  щодо відведення 

земельної ділянки в оренду для реконструкції та добудови приміщення магазину «Наша 

Ряба» в м. Мала Виска, вул. Кондратюка, 23/2   

Тамко С.О. 

295 Про надання згоди гр. Рачковану Є.О. на розроблення проекту землеустрою  щодо відведення 

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

м. Мала Виска, вул. Європейська  

Тамко С.О. 

296 Про надання згоди гр. Разілевичу Р.А. на розроблення проекту землеустрою  щодо відведення 

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

м. Мала Виска по вул. Європейська   

Тамко С.О. 

297 Про надання згоди гр. Федотову М.В. на розроблення проекту землеустрою  щодо відведення 

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

м. Мала Виска по вул. Європейська  

Тамко С.О. 

298 Про надання згоди гр. Ткаченку А.А. на розроблення проекту землеустрою  щодо відведення 

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

м. Мала Виска по вул. Європейська   

Тамко С.О. 



299 Про надання згоди гр. Колеснік І.В. на розроблення проекту землеустрою  щодо відведення 

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

м. Мала Виска по вул. Європейська  

Тамко С.О. 

300 Про надання згоди гр. Фомін С.Д. на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду для ведення городництва в м. Мала Виска по вул. Тобілевича,11а  

Тамко С.О. 

301 Про  вилучення   земельної  ділянки у КП «Мала Виска ЖЕД» по вул. Шевченка, 7А м.Мала 

Виска 

Тамко С.О. 

302 Про надання згоди на розроблення проекту землеустрою  щодо  відведення земельної ділянки 

у власність юридичній особі ОСББ «Злагода 7а» м.Мала Виска вул. Шевченка, 7А 

Тамко С.О. 

303 Про затвердження детального плану території по  вул. Європейська,68  м.Мала Виска  Тамко С.О. 

304 Про надання дозволу на розробку детального плану території житлового кварталу вул. 

Першотравнева та вул. Велігіна в м. Мала Виска 

Тамко С.О. 

305 Про надання дозволу   на    виготовлення  проекту  землеустрою  щодо відведення  земельної 

ділянки в постійне користування  по вул. Дружби в с.Паліївка 

Тамко С.О. 

306 Про надання дозволу   на    виготовлення  проекту  землеустрою  щодо відведення  земельної 

ділянки в постійне користування по вул. Шевченко, 56, корп. 1 в м.Мала Виска 

Тамко С.О. 

307 Про надання дозволу   на    виготовлення  проекту  землеустрою  щодо відведення  земельної 

ділянки в постійне користування по пров. І Професійному, 13/56 (до перейменування -  пров. 

І Ватутіна) в м.Мала Виска 

Тамко С.О. 

308 Про  затвердження   технічної    документації   із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) що передається у власність гр. Рештакову С.В. за 

адресою: вул. Колгоспна, 6  в  с. Олександрівка  

Тамко С.О. 

309 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Данілову В.В. 

в оренду з правом викупу за адресою: вул.Європейська, 85г (до перейменування – вул. 40 

років Жовтня) м.Мала Виска 

Тамко С.О. 

310 Про надання у власність шляхом викупу земельної ділянки гр. Данілову В.В. 

в м.Мала Виска по вул. Європейська, 85г (до перейменування - вул. 40 років Жовтня)  

Тамко С.О. 

311 Про надання допомоги громадянам міської ради Постолюк Л.А. 

312 Про надання допомоги громадянам міської ради Постолюк Л.А. 

313 Про надання допомоги громадянам міської ради Постолюк Л.А. 

314 Про надання допомоги громадянам міської ради Постолюк Л.А. 

 


