
Рішення 17-ї чергової сесії міської ради,  

22 грудня 2016 року, 10.00. 
 

№ з/п Назва рішення  Відповідальні 

за 

розроблення 

проекту 

(профільний 

заступник, 

начальники 

відділів, 

спеціалісти) 

Голова постійної 

комісії , яка 

погоджувала проект 

рішення 

445 Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2016 року № 25 «Про 

міський бюджет» 

Піньковська 

О.О. 

Стець І.О. 

Прилуцький М.М. 

446 Про затвердження програми соціально - економічного і культурного 

розвитку території Маловисківської міської ради на 2017 рік 

Бакалінський 

О.М. 

Федоренко 

Г.В. 

ПрилуцькийМ.М. 

447 Про затвердження Програми соціального захисту громадян 

Маловисківської міської ради, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи, на 2017-2020 роки 

Жовтило А.В. 

Хмара І.І. 

Жигалов Т.М. 

448 Про затвердження програми соціального захисту малозабезпечених 

верств населення  Маловисківської міської ради у 2017-2020 роках 

Жовтило А.В. 

Хмара І.І. 

Жигалов Т.М. 

449 Про затвердження міської Програми відшкодування компенсації за  

перевезення окремих пільгових категорій громадян на  приміських 

маршрутах  загального користування  автомобільним транспортом  

по Маловисківській міській раді на 2017-2020 роки. 

Жовтило А.В. 

Хмара І.І. 

Жигалов Т.М. 

450 Про міський бюджет на 2017 рік Піньковська 

О. 

Прилуцький М.М. 



Похила Л.В.О. 

451 Про внесення змін до Положення «Почесний громадянин м.Мала Виска» Жовтило А.В. Жигалов Т.М. 

452 Про надання щорічної матеріальної допомоги почесному громадянину 

Довганю А.П. 

Жовтило А.В. Жигалов Т.М. 

453 Про затвердження звіту про здійснення Маловисківською міською радою 

державної регуляторної політики у 2016 році 

Линник Л.І. 

Паріпа О.І. 

Ніколенко О.В. 

454 Про затвердження плану діяльності з підготовки проектів регуляторних 

актів у сфері господарської діяльності Маловисківської міської ради 

Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади на 2017 рік 

 

Линник Л.І. 

Паріпа О.І. 

Ніколенко О.В. 

455 Про внесення змін до Статуту комунального підприємства «Мала Виска – 

МКП», затвердженого рішенням сесії Маловисківської міської ради від 20 

січня 2012 року №242 

Бакалінський 

О.М. 

Лисенко В.П. 

Форкалюк І.В. 

Бровченко О.Д. 

456 Про внесення змін до рішення міської ради від 25.11.2016 року №409 «Про 

затвердження  Переліку назв вулиць, провулків у населених пунктах 

Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади» 

Постолюк 

Л.А. 

Ніколенко О.В. 

457 Про внесення змін до структури та чисельності при виконавчих органів 

Маловисківської міської ради 

  

458 Про внесення змін до рішення міської ради від 30 березня 2016 року №118 

структура відділу культури та відділу надання соц.послуг населенню. 

  

459 Про надання матеріальної допомоги громадянам міської ради Бузько М.М. Постолюк 

Л.А. 

Жигалов Т.М. 

460 Про надання матеріальної допомоги громадянам міської ради Гавриленко 

О.Г. 

  

461 Про надання матеріальної допомоги громадянам міської ради Драбленковій 

Л.М. 

  

462 Про надання матеріальної допомоги громадянам міської ради Косареву С.П.   

463 Про надання матеріальної допомоги громадянам міської ради Кудрі Р.М.   

464 Про надання матеріальної допомоги громадянам міської ради Похильчук 

Г.М. 

  

465 Земельні питання Про надання пільг зі сплати земельного податку фізичним 

та юридичним особам на 2017 рік на території Маловисківської міської 

Цибульський 

О.М. 

Кирстя О.Л. 



об’єднаної територіальної громади 

466 Про  вилучення   земельних ділянок    

467 Про надання згоди гр. Левченку Анатолію Петровичу  на розроблення 

проекту землеустрою  щодо відведення земельних ділянок в оренду для 

добудови та реконструкції нежитлового приміщення під об’єкт торгівлі в м. 

Мала Виска по вул. Шевченка, 5  

  

468 Про погодження надання пропозицій щодо виділення земельної ділянки у 

власність із земель державної власності  

  

469 Про надання гр. Чабаненку Юрію Михайловичу земельної ділянки в оренду 

для будівництва та розміщення гаража для легкового автомобіля в м. Мала 

Виска по вул. Центральна, 51б   

  

470 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Брехунець 

П.В. за адресою: вул. Севастопольська, 29 м. Мала Виска Маловисківського 

району  

  

471 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Колесніку 

М.В. за адресою: вул. Шевченка, 39, с. Веселе Маловисківського району 

  

472 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

у власність гр. Антоненку Миколі Михайловичу за адресою: вул. Центральна, 

123, м. Мала Виска Маловисківського району 

  

473 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Драган В.Г. 

за адресою: вул. М. Коцюбинського, 9, м.Мала Виска Маловисківського 

району 

  

474 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) ФОП 

Сидоренку В.А. та надання в оренду земельної ділянки за адресою: вул. 

Центральна, 68Б, м. Мала Виска Маловисківського району 

  

475 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

безоплатно у власність гр. Вдовенко Л.П. за адресою: вул. Верхня, 4, с. 

Тарасівка Маловисківського району  

  

476 Про надання згоди на розроблення проекту землеустрою  щодо  відведення   



земельної ділянки у власність  громадянам міської ради 

477 Про внесення змін до рішення Маловисківської міської ради № 512 від 2 

квітня 2013 року 

  

478 Про надання згоди на передачу в суборенду земельної ділянки що 

знаходиться в оренді ФОП Савенко Н.М. в м. Мала Виска по вул. 

Центральна, 132/1 

  

479 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

гр. Колєсніковій Т.М. в оренду для будівництва та обслуговування магазину 

за адресою: вул.Центральна, 128,  м. Мала Виска 

  

480 Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, яка підлягає 

продажу і знаходиться в оренді гр. Колєснікової Т.М. в м. Мала Виска по вул. 

Центральна, 128 

  

481 Про звіт міського голови за 2016 рік  Жовтило А.В. Ніколенко О.В. 

 


