
Рішення 15-ї чергової сесії міської ради,  

25 листопада 2016 року, 10.00. 

 

№ з/п Назва рішення Відповідальні за 

розроблення 

проекту 

(профільний 

заступник, 

начальники 

відділів, 

спеціалісти) 

Голова постійної 

комісії , яка 

погоджувала 

проект рішення 

394 Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2015 року №25 «Про міський 

бюджет» 

Похила Л.В. 

Стець І.О. 

Прилуцький М.М. 

395 Про внесення доповнень до рішення міської ради від 10.06.2016 року № 182 «Про 

затвердження Програми «Компенсаційні виплати за проїзд пільговим категоріям 

громадян на приміських маршрутах загального користування автомобільним 

транспортом на території об’єднаної територіальної громади» 

Жовтило А.А. 

Хмара І.І. 

Прилуцький М.М. 

Жигалов Т.М. 

396 Про затвердження Положення про Почесну грамоту Маловисківської міської ради Жовтило А.А. Ніколенко О.В. 

397 Про затвердження Положення про Подяку міського голови Жовтило А.А. Ніколенко О.В. 

398 Про затвердження Програми розвитку краєзнавства та туризму  Жовтило А.В. 

Рижикова Ю.О. 

Артишко В.В. 

399 Про утворення аматорського об’єднання - хорового колективу «Зорі над Виссю»  Жовтило А.В. 

Рижикова Ю.О. 

Жигалов М.Н. 

Артишко В.В. 

 

400 Про затвердження міського плану заходів з виконання у 2016 році 

Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції 

ООН про права дитини» на період до 2016 року 

Жовтило А.А. 

Захватихата П.В. 

Артишко В.В. 

401 Про внесення змін до складу опікунської ради та громадської інспекції у справах 

неповнолітніх при виконавчому комітеті Маловисківської міської ради 

Жовтило А.А. 

Захватихата П.В. 

Артишко В.В. 

402 Про надання дозволу відділу освіти, молоді та спорту  на укладання договору з ПП 

«Семчишина» на аренду приміщення в Маловисківській ЗШ №3 

Бакалінський О.М. 

Шпак А.В. 

Артишко В.В. 

Бровченко О.Д. 

403 Про затвердження типового договору про надання послуг з управління та 

утримання будинку і споруд та прибудинкових територій  в житлових 

багатоквартирних  будинках в м. Мала Виска 

Бакалінський О.М. 

Пісний С.А. 

КП ЖЕД 

Бровченко О.Д. 



404 Про надання дозволу на реконструкцію та перепрофілювання  приміщення ЗШ, 

с.Первомайське  на центр активності громади 

Бакалінський О.М. 

Пісний С.А. 

Бровченко О.Д. 

Артишко В.В. 

405 Про затвердження Порядку  демонтажу  торгівельних ларьків (павільйонів) на 

місцях, які знаходяться на території  КП «Міський ринок» 

Бакалінський О.М. 

Олініченко О.О. 

Бровченко О.Д. 

406 Про затвердження поточних індивідуальних технологічних нормативів 

використання питної води 

Бакалінський О.М. 

Аврунов В.А. 

Бровченко О.Д. 

407 Про вступ Маловисківської міської ради, як органу місцевого самоврядування, до 

Добровільного об’єднання органів місцевого самоврядування – Асоціації «Сталі та 

розумні міста України» 

Постолюк Л.А. 

Цапюк С.К. 

Ніколенко О.В. 

 

408 Про перейменування провулку Холодноярського (Радянського ) на провулок Велігіна Постолюк Л.А. Ніколенко О.В. 

409 Про затвердження Переліку назв вулиць та провулків  у населених пунктах 

Маловисківської міської ради  

Постолюк Л.А. 

 

Ніколенко О.В. 

410 Про надання матеріальної допомоги гр. Максименко Антоніні Антонівні, м.Мала 

Виска, вул. Квіткова, 86 

Постолюк Л.А. Жигалов Т.М. 

411 Про надання матеріальної допомоги гр.Скрипник Вікторії Миколаївні, вул. 

Матросова, 14, кв.3 

Постолюк Л.А. Кирстя О.М. 

412 Про надання матеріальної допомоги гр. Ніколенко Надії Федорівні, м.Мала Виска, 

вул. Шевченка, 7, кв.109 

Постолюк Л.А. Кирстя О.М. 

413 Про надання матеріальної допомоги гр. Звєрєву Павлу Семеновичу, м.Мала Виска, 

вул. Мічуріна, 29/1 

Постолюк Л.А. Кирстя О.М. 

414 Про надання матеріальної допомоги гр. Бичанчук Аллі Степанівні, м.Мала Виска, 

вул. Матусівська, 73 на лікування чоловіка, гр. Бичанчука Івана Івановича, 

інваліда І групи  

Постолюк Л.А. Кирстя О.М. 

415 Про надання матеріальної допомоги гр. Ткаченко Любові Володимирівні, м.Мала 

Виска, вул. Пушкіна, 69, на лікування онуки Туркевич Діани Володимирівни, 2010 

р.н.  

Цибульський І.А. Кирстя О.М. 

416 Про надання згоди на проведення  нормативної грошової оцінки земель м.Мала 

Виска, с.Краснопілка, с.Вишневе, с.Заповідне, с.Олександрівка, с.Тарасівка, 

с.Новомиколаївка  

Цибульський І.А. Кирстя О.М. 

417 Про затвердження проекту землеустрою  щодо  відведення   земельної  ділянки в  

оренду ПАТ «Кіровоградобленерго» для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд, об’єктів передачі електричної енергії (КТП № 

224) по пров. І Професійний в м. Мала Виска 

Цибульський І.А. Кирстя О.М. 

418 Про затвердження проекту землеустрою  щодо  відведення   земельної  ділянки в  

оренду ПАТ «Кіровоградобленерго» для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд, об’єктів передачі електричної енергії (КТП № 

Цибульський І.А. Кирстя О.М. 



37) по пров. Річному в м. Мала Виска   

419 Про затвердження проекту землеустрою  щодо  відведення   земельної  ділянки в  

оренду ПАТ «Кіровоградобленерго» для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд, об’єктів передачі електричної енергії (КТП № 

6) перехрестя вулиць Транспортної та Європейської в м. Мала Виска   

Цибульський І.А. Кирстя О.М. 

420 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) громадянам Шинкар І.А., Староселець 

Л.І., Пісковій А.О.,Фундовній Л.М. в оренду для розміщення та обслуговування 

виробничих приміщень по вул. Челюскіна, 1 в м. Мала Виска  

Цибульський І.А. Кирстя О.М. 

421 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Савченку О.В. за 

адресою: вул. Гоголя, 56 м. Мала Виска Маловисківського району 

Цибульський І.А. Кирстя О.М. 

422 Про  вилучення   земельних ділянок  Цибульський І.А. Кирстя О.М. 

423 Про надання згоди на розроблення проекту землеустрою  щодо  відведення 

земельної ділянки у власність  громадянам міської ради 

Цибульський І.А. Кирстя О.М. 

424 Про розгляд заяви гр. Крамара П.О. щодо надання згоди на розроблення проекту 

землеустрою  щодо  відведення земельних ділянок у власність   

  

425 Про розгляд заяви гр. Рутінського О.В. щодо надання згоди на розроблення 

проекту землеустрою  щодо  відведення земельної ділянки у власність   

  

426 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 

Цибульський І.А. Кирстя О.М. 

427 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Коваленко Т.С. за 

адресою: вул. М. Коцюбинського, 61 м. Мала Виска Маловисківського району 

  

428 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр.Кравченко В. М. за адресою: вул. Центральна, 78, с. Первомайське  

Цибульський І.А. Кирстя О.М. 

429 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність гр.Кочерещенко Лідії Дмитрівні за адресою: вул.Степова та вул. 

Перемоги, 21, с. Олександрівка Маловисківського району 

 

Цибульський І.А. Кирстя О.М. 

430 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр.Груші Н.В. за адресою: вул. Пушкіна, 25, м.Мала Виска  

Цибульський І.А. Кирстя О.М. 

431 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

безоплатно у власність гр. Бобринець Л.І. за адресою: вул.Нижня, 6, с. Тарасівка 

Маловисківського району 

Цибульський І.А. Кирстя О.М. 

432 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Цибульський І.А. Кирстя О.М. 



співвласникам комплексу будівель та споруд в оренду з правом викупу без 

виділення земельних часток в натурі (на місцевості) за адресою: вул. Центральна, 

63/6, м. Мала Виска 

433 Про погодження надання пропозицій щодо виділення земельної ділянки у 

власність із земель державної власності  

Цибульський І.А. Кирстя О.М. 

434 Про надання згоди гр. Чепізі Юрію Михайловичу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для будівництва та 

розміщення гаража для легкового автомобіля в м. Мала Виска по вул. Горіхова   

 

Цибульський І.А. Кирстя О.М. 

435 Про надання згоди гр. Сібірцевій Світлані Анатоліївні 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, (прибудинкова територія будинку №84) 

Цибульський І.А. Кирстя О.М. 

436  Про надання згоди гр. Корвяковій Світлані Григорівні 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, (прибудинкова територія будинку №84) 

Цибульський І.А. Кирстя О.М. 

437 Про вилучення   земельної  ділянки у КП «Мала Виска ЖЕД» по вул. Центральній 

(до перейменування вул. Жовтнева), 59 м.Мала Виска 

  

438 Про погодження створення на території Маловисківської міської об’єднаної 

територіальної громади міськрайонного ЦНАПу  

Постолюк Л.А. 

 

 

439 Про звернення до Маловисківської районної ради з пропозицією про створення 

міськрайонного ЦНАПу 

Постолюк Л.А. 

райрада 

 

 

 


