
 Перелік питань  30  сесії ( 21 грудня  2017 року) 

№ з/п Назва проекту рішення 

Відповідальні за 

розроблення 

проекту 

(профільний 

заступник, 

начальники 

відділів, 

спеціалісти) 

Голова 

постійної 

комісії , яка 

погоджувала 

проект рішення 

1.  Про внесення змін до рішення від 22 грудня  2016 року №450  «Про міський бюджет  на 2017 рік» Похила Л.В.  

2.  Про затвердження міського бюджету на 2018 рік Похила Л.В.  

3.  Про затвердження Переліку проектів місцевого розвитку  на 2018-2019 роки Федоренко Г.В.  

4.  Про комплексну Програму розвитку культури на 2018 - 2020 роки Рижикова Ю.О.  

5.  
Про затвердження Програми розвитку освіти Маловисківської міської об’єднаної територіальної 

громади 
Шпак А.В.  

6.  Про затвердження Програми розвитку молодіжної політики Маловисківської  міської ради Шпак А.В.  

7.  Про організацію харчування учнів та вихованців закладів освіти  Маловисківської міської ради Шпак А.В.  

8.  Про затвердження Положення про стипендію Маловисківського міського голови Жовтило А.В.  

9.  
Про внесення доповнень до рішення сесії міської ради  від 22 грудня  2016 року  № 448 «Про  

затвердження Програми соціального захисту малозабезпечених верств населення на 2017-2020 роки» 
Хмара І.І.  

10.  
Про утворення старостинських округів Маловисківської міської ради  Маловисківської міської 

об’єднаної територіальної громади 
Постолюк Л.А.  

11.  
Про внесення змін та доповнень до  Положення  про старосту села (сіл) Маловисківської міської 

об’єднаної  територіальної громади 
Постолюк Л.А.  

12.  
Про утворення віддалених робочих місць в старостинських округах  Маловисківської міської ради  

Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади 
Постолюк Л.А.  

13.  Про утворення Служби у справах сім’ї та дітей  виконавчого комітету Маловисківської міської ради Постолюк Л.А.  

14.  Про утворення комунального підприємства  «Маловисківський  центр надання соціальних послуг» Постолюк Л.А.  

15.  Про внесення змін до структури та чисельності при виконавчих органів Маловисківської міської ради Постолюк Л.А.  

16.  Про продовження терміну дії  договорів оренди ФАПів; Постолюк Л.А.  

17.  Про продовження терміну дії оренди нежитлового приміщення по вул.Шевченка, 5, м.Мала Виска.   Постолюк Л.А.  

18.  Про  вилучення   земельних ділянок Цибульський І.А.  

19.  
Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність громадянам міської ради 

Цибульський І.А. 
 

20.  
Про надання згоди на розроблення проекту землеустрою  щодо  відведення земельної ділянки в 

користування на умовах оренди  громадянам міської ради 

Цибульський І.А. 
 

21.  
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 

Цибульський І.А. 
 



22.  
Про надання згоди на розроблення проекту землеустрою  щодо  відведення земельної ділянки в 

користування на умовах оренди  громадянам міської ради 

Цибульський І.А. 
 

23.  
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду терміном на 25 

років з правом викупу гр. Ніколенко Н.В. за адресою: вул. Центральна, 75 м. Мала Виска,  

Кіровоградської області 

Цибульський І.А. 

 

24.  
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду терміном на 25 

років з правом викупу гр. Дубровському В.І. за адресою: вул. В. Бровченка, 18, м. Мала Виска,  

Кіровоградської області 

Цибульський І.А. 

 

25.  
Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 

терміном на 25 років з правом викупу гр. Бровченку О.Д. за адресою: вул. Промислова, 20, м. Мала 

Виска,  Кіровоградської області 

Цибульський І.А. 

 

26.  
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. 

Дубровському В.І. за адресою: вул. В. Бровченка, 18, м. Мала Виска, Кіровоградської області 

Цибульський І.А. 
 

27.  
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Кравченку 

Ю.Ю. за адресою: вул. Вишнева, 72, м. Мала Виска, Кіровоградської області 

Цибульський І.А. 
 

28.  
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Сербул Н.І., Поперечному М.І. за адресою: вул. Вербова, 

16, с. Олександрівка, Маловисківського району, Кіровоградської області 

Цибульський І.А. 

 

29.  
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Кісілю Л.Б. за адресою: вул. Матросова, 101, м. Мала 

Виска, Кіровоградської області 

Цибульський І.А. 

 

30.  
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Галушці Г.В. за адресою: вул. Матусівська, 78 (до 

перейменування вул. Щорса), м. Мала Виска, Кіровоградської області 

Цибульський І.А. 

 

31.  
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Біляченку О.М. за адресою: пров. І Центральний (до 

перейменування пров. І Жовтневий), 11, м. Мала Виска, Кіровоградської області 

Цибульський І.А. 

 

32.  
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) Головному управлінню Держпродспоживслужби в 

Кіровоградській області за адресою: вул. Містечкова (до перейменування вул. Леніна), 2-А 

Цибульський І.А. 

 

33.  
Про погодження надання пропозицій щодо виділення земельної ділянки у власність із земель державної 

власності 

Цибульський І.А. 
 

34.  
Про надання у власність шляхом продажу земельної ділянки гр. Стегарю М.В. в м. Мала Виска по вул. 

Центральна, 60-Б 

Цибульський І.А. 
 

35.  
Про надання дозволу на розробку детального плану території кварталу вул. Промислова,вул. 

О.Кошового в м. Мала Виска 

Цибульський І.А. 
 

36.  Депутатський запит Разілевича Р.А.  Постолюк Л.А.  



37.  Депутатський запит Разілевича Р.А. Постолюк Л.А.  

38.  Депутатський запит Разілевича Р.А. Постолюк Л.А.  

39.  Про визнання Маловисківською міською радою Російської Федерації державою-агресором Постолюк Л.А.  

40.  
Про затвердження звіту про здійснення Маловисківською міською радою державної регуляторної 

політики у 2017 році 
Линник Л.І.  

41.  
Про затвердження плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів у сфері господарської 

діяльності Маловисківської міської ради Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади на 

2018 рік 

Линник Л.І.  

42.  Про затвердження звіту міського голови за 2017 рік Гульдас Ю.Л.  

  


