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№ з/п Назва проекту рішення 

1132 Про звіт про виконання міського бюджету за 2 квартал 2018року 

      1133 Про внесення змін до рішення від 21 грудня  2017 року № 802 «Про міський бюджет  на 2018 рік» 
1134 Про внесення змін до Програми соціально–економічного розвитку Маловисківської міської ради на 2018 рік 

1135 

Про затвердження Програми  відшкодування частини кредитів,  отриманих ОСББ на  впровадження заходів з  

енергозбереження, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків у м. Мала Виска на 2018-2019 роки (“Теплий 

дім“) 

1136 

Про для проведення конкурсу на заміщення  вакантної посади директора Олександрівського  

навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІ  ступенів-дошкільний навчальний заклад»,  затвердження складу 

та організацію  роботи конкурсної комісії  

1137 

Про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора  Паліївського  навчально-виховного   комплексу 

«Загальноосвітня школа І-ІІ  ступенів-дошкільний навчальний заклад», затвердження складу та організацію  роботи 

конкурсної комісії 

1138 
Про затвердження у новій редакції Положення про  присвоєння міських премій обдарованим учням,  

педагогічним працівникам та керівникам гуртків, секцій                                                

1139 
Про надання дозволу ФОП Мельнику Ю. О. на транзитний підвіс волоконно-оптичного кабелю зв'язку на опорах вуличного 

освітлення в м. Мала Виска та с. Паліївка, с. Веселе 
1140 Про  вилучення   земельних ділянок  

1141 
Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянам 

міської ради 

1142 
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 

1143 
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) гр. Ненадович І.І. за адресою: вул. В. Чабана, 55, м. Мала Виска Кіровоградської області 

1144 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Армановій Г.І. за адресою: вул. 

Валуївська, 8-д с. Первомайське Маловисківського району 

1145 
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) гр. Стець А.І. за адресою: пров. Калиновий, 11 м. Мала Виска Маловисківського району 

1146 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 



(на місцевості) гр. Салогубу Г.В. за адресою: вул. Калинова, 54 м. Мала Виска Маловисківського району 

 

1147 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) гр. Мазур М.І. за адресою: вул. Івана Богуна, 29 м. Мала Виска Маловисківського району 

1148 
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) гр. Дорогань І.В. за адресою: вул. Івана Богуна,6 м. Мала Виска Маловисківського району 

1149 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) гр. Клименку В.О. гр. Клименко Н.О. за адресою: вул. Івана Богуна, 2а м. Мала Виска Маловисківського 

району 

1150 
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) гр. Кравченко Т.Л. за адресою: вул. Івана Богуна,27 м. Мала Виска Маловисківського району 

1151 
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) гр. Клименку В.О. за адресою: вул. Калинова, 72 м. Мала Виска Маловисківського району 

1152 
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) гр. Юрину М.О. за адресою: вул. Івана Богуна,25 м. Мала Виска Маловисківського району 

1153 
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) гр. Діордієву С.Я. за адресою: вул. Велігіна,50 м. Мала Виска Маловисківського району 

1154 
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) гр. Сладенку О.І. за адресою: вул. Правди,45 с. Олександрівка Маловисківського району 

 

1155 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) гр. Шаламай О.І. за адресою: вул. Коцюбинського, 5 м. Мала Виска Маловисківського району 

1156 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду терміном на 25 років гр. Бублик С.В. 

за адресою: вул. Містечкова, 95-а м. Мала Виска,  Кіровоградської області 

1157 

Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі  в користування на умовах оренди ТОВ «УКРТАУЕР» за адресою: 

вул. Степова с. Олександрівка Маловисківського району Кіровоградської області  

1158 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Березовському Ю.А. за 

адресою: вул. П. Кізіма, 6 с. Олександрівка Маловисківського району 

1159 
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) гр. Тищук Т.В. за адресою: вул. І. Сухомлина, 125 м. Мала Виска Маловисківського району 

1160 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 



(на місцевості) гр. Ткачуку В.В. за адресою: вул. Центральна, 111 м. Мала Виска Маловисківського району 

1161 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Чернезі О.В. для ведення 

особистого селянського господарства за адресою: вул. Центральна с. Олександрівка, Маловисківського району 

1162 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Кузьменко В.С. для ведення 

особистого селянського господарства за адресою: вул. Першотравнева с. Олександрівка, Маловисківського району  

1163 
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки Маловисківській дитячій 

школі мистецтв за адресою м.Мала Виска, вул. Центральна, 105. 

1164 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під будівництво 

багатоквартирного житлового будинку під житловий фонд соціального призначення за адресою вул. Європейська,83-А м. 

Мала Виска 

  


