
Рішення 22-ї чергової сесії міської ради,  

31 травня 2017 року, 10.00. 

 

№ з/п Назва рішення 

Відповідальні за 

розроблення 

проекту 

(профільний 

заступник, 

начальники 

відділів, 

спеціалісти) 

Голова 

постійної 

комісії , яка 

погоджувала 

проект 

рішення 

592 
Про внесення змін до рішення від 22 грудня  2016 року №450 «Про міський бюджет  

на 2017 рік» 

Похила Л.В. Прилуцький 

М.М. 

593 

Про затвердження переліку проектів, які  будуть реалізуватися у 2017 році за   

рахунок коштів  субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам  на формування  

інфраструктури об’єднаних територіальних громад 

  

594 
Про внесення доповнень до розділу 5 Плану соціально–економічного розвитку 

Маловисківської міської ради на 2016-2017 роки 

  

595 
Про внесення змін  до рішення від 30 березня 2016 року № 105 «Про затвердження 

тарифів на послуги,  що надаються комунальним підприємством «Міський ринок» 

  

596 
Про затвердження Програми підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних 

будинків /ОСББ/ у м. Мала Виска  на 2017-2020 роки; 

  

597 
Про внесення змін до складу опікунської ради та громадської інспекції у справах 

неповнолітніх при виконавчому комітеті Маловисківської міської ради 

  

598 Про утворення Маловисківського  освітнього округу   

599 
Про визначення  уповноважених посадових осіб, які мають право складати протоколи 

про адміністративні правопорушення 

  

600 
Про затвердження Програми підтримки  малого і середнього підприємництва в 

Маловисківській об’єднаній територіальній  громаді  на 2017 – 2020 роки 

  

601 
Про надання дозволу на розробку детального плану  території житлового кварталу 

вул. Містечкова та  вул. Челюскіна в м. Мала Виска 

  

602 
Про  вилучення   земельних ділянок  

 

  

603 Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, яка підлягає продажу   



і знаходиться в оренді гр. Кавун Т.В. в м. Мала Виска по вул. Центральна, 53-А 

 

604 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Кубриш В.М. за 

адресою: вул. Квіткова, 2/58 м. Мала Виска Маловисківського району 

  

605 

 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Євко О.А. за 

адресою: вул. Севастопольська, 36 м. Мала Виска Маловисківського району 

  

606 

 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки гр. Скрипник В.В. за адресою: вул. Містечкова, 90/69 м. Мала Виска 

Маловисківського району 

  

607 

 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 

гр. Рибальченку В.Г. для розміщення гаража за адресою: вул. Центральна, 53 м. Мала 

Виска  Кіровоградської області 

  

608 

 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 

гр. Рибальченку В.Г. для розміщення прибудови до квартири за адресою: вул. 

Центральна, 53 м. Мала Виска  Кіровоградської області 

 

  

609 

 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Блиндус І.О. та гр. 

Блиндус О.В.  за адресою: вул. В. Винниченка, 4 м. Мала Виска Маловисківського 

району 

  

610 

 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Васильченку В.М. за адресою: вул. Центральна, 30 с. Первомайське 

Маловисківського району Кіровоградської області 

  

611 

 Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення 

земельної ділянки гр. Барнас О.Б. за адресою: вул. Гоголя, 1 м. Мала Виска  

Кіровоградської області 

 

  

612 

 Про надання дозволу ТОВ «Карат»  на розроблення проекту землеустрою  щодо 

відведення земельної ділянки в оренду для будівництва та обслуговування кафе-бару 

та готельного комплексу «У Петровича» в м. Мала Виска по вул. Європейська, 85  

 

  

613 

 Про розірвання договору оренди земельної ділянки з ТОВ «Новел-Істейт» в м. Мала 

Виска, вул. Європейська, 93-А   

 

  

614  Про надання дозволу ТОВ «Корсо Таун» на розроблення технічної документації    



щодо відведення земельної ділянки в оренду для  розміщення автомобільного 

газозаправного пункту в м. Мала Виска, вул. Європейська, 93-А   

 

615 

 Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

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

власність громадянам міської ради 

 

  

616 
 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянам міської ради 

  

617 

Про надання згоди на розроблення проекту землеустрою  щодо  відведення земельної 

ділянки в користування на умовах оренди  громадянам міської ради 

 

  

618 

 Про надання згоди на передачу в суборенду земельної ділянки що знаходиться в 

оренді гр. Гілки Л.І. в м. Мала Виска, вул. Шевченка, 62А 

 

  

619 

 Про припинення права користування на умовах оренди земельної ділянки гр. 

Жуганову Д.Т., Підгорному О.М. в м. Мала Виска по вул. Центральній, 128-Б, 128-В. 

 

  

620 

Про надання дозволу гр. Похилі Р.І. на розроблення технічної документації  щодо 

відведення земельної ділянки в оренду для  розміщення складських приміщень в м. 

Мала Виска, вул. Центральна, 128-Б, 128-В   

 

  

621 

 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Михайлівни за адресою: вул. Горіхова, 21/30, м. Мала Виска, Кіровоградської обл. 

 

  

622 

 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 

гр. Левченку Анатолію Петровичу для будівництва та обслуговування  інших 

будівель громадської забудови за адресою: вул. Шевченка, 5, м. Мала Виска  

Кіровоградської області 

 

  

623 

 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Грецькій Г.О. за адресою: вул. Берегова, 9, с. Первомайське 

Маловисківського району Кіровоградської області 

 

  

624 
Про передачу автомобіля ЗАЗ 110307  на баланс відділу освіти, молоді та спорту 

виконкому Маловисківської міської ради 

  



625  Про депутатський запит депутата Плахути О.В.   

626  Про депутатський запит депутата Бровченка О.Д.   

627 
 Про надання матеріальної допомоги громадянину  міської ради Касяну Миколі 

Миколайовичу 

  

 
 


