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№ з/п Назва рішення Доповідали  

1254 

Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2017 року № 803 «Про затвердження Переліку проектів 

місцевого розвитку на формування інфраструктури Маловисківської міської об’єднаної територіальної 

громади   на 2018-2019 роки» 

Федоренко Г.В. 

1255 Про внесення змін до рішення від 21 грудня  2017 року № 802 «Про міський бюджет  на 2018 рік» Похила Л.В. 

1256 Про затвердження  Бюджетного  регламенту  Маловисківської міської ради Похила Л.В. 

1257 Про затвердження Програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги  в Маловисківській міській 

ОТГ на 2018-2019 роки 

Жовтило А.В. 

 

1258 
Про затвердження Програми реалізації культурно-масових заходів на 2019 рік 

Жовтило А.В. 

 

1259 Про затвердження Програми надання одноразової допомоги  дітям-сиротам і дітям, позбавленим 

батьківського піклування після досягнення 18-річного віку на території об’єднаної  територіальної громади 

Маловисківської міської ради на 2019 рік 

Шпак А.В. 

1260 Про внесення змін до  Програми розвитку фізичної культури і спорту Маловисківської  міської ради на 

2018- 2020 роки 
Шпак А.В. 

1261 Про моніторинг  тарифів на теплову енергію,виробництво теплової енергії, що виробляється на установках з 

використанням альтернативних  джерел  енергії ТОВ «РАО-ТЕС» 
Пісний С.А 

1262 

Про затвердження Порядку списання основних засобів комунальної власності  Маловисківської міської ради 

Постолюк Л.А. 

 

 

1263 
Про передачу майна комунальної власності Маловисківської міської ради  

Постолюк Л.А. 

 

1264 Земельні питання   

Про припинення права постійного користування на земельну ділянку юридичній особі Маловисківському 

цукровому заводу в м. Мала Виска 

Захватихата Т.В. 

1265 Про проведення обліку кількості та якості сформованих земельних ділянок,   переданих у комунальну 

власність Маловисківської ОТГ, які розташовані  за межами населених пунктів 
Захватихата Т.В. 

1266  Про  вилучення   земельних ділянок Цибульський І.А. 

1267  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

громадянам міської ради 

Цибульський І.А. 

1268 Про відтермінування надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства у власність громадянам міської ради 

Цибульський І.А. 

1269 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) гр. Авдєєву І.М. та Авдєєвій В.З. за адресою: вул. Привокзальна, 128 м. 

Мала Виска, Кіровоградської області 

Цибульський І.А. 



1270 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) гр. Груші О.М. та Зизі А.Й. за адресою: вул. Привокзальна, 1/9 м. Мала 

Виска, Кіровоградської області 

Цибульський І.А. 

1271 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Рибальченку 

С.М. за адресою: ІІ пров. Професійний, 3 м. Мала Виска  Маловисківського району Кіровоградської області 

Цибульський І.А. 

1272 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Дробахі Н.В. за 

адресою: вул. Чехова, 18 м. Мала Виска  Маловисківського району Кіровоградської області                          

Цибульський І.А. 

1273 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) гр. Юрченку Миколі Семеновичу за адресою: пров. Зарічний, 21 м. Мала 

Виска, Кіровоградської області 

Цибульський І.А. 

1274 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) гр. Каптінару Володимиру Володимировичу за адресою: вул. Космонавтів, 

5 м. Мала Виска, Кіровоградської області 

Цибульський І.А. 

1275 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) гр. Нижник Вірі Григорівні за адресою: пров. Зарічний, 39 м. Мала Виска, 

Кіровоградської області 

Цибульський І.А. 

1276 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) гр. Токар Катерині Петрівні за адресою: вул. Гагаріна, 17 м. Мала Виска, 

Кіровоградської області 

Цибульський І.А. 

1277 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) гр. Хромичкіній Л.Г. за адресою: вул. Тімірязєва, 5 м. Мала Виска 

Маловисківського району 

Цибульський І.А. 

1278 Про надання згоди на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

користування на умовах оренди громадянам міської ради 

Цибульський І.А. 

1279 Про надання у власність земельних ділянок гр. Кошелевій Анні Вікторівні за адресою: вул. Горіхова, 11, м. 

Мала Виска Маловисківського району Кіровоградської області 

Цибульський І.А. 

1280 Про надання дозволу гр. Невмержицькому Івану Івановичу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду для будівництва та розміщення гаража для легкового автомобіля в 

м. Мала Виска по вул. Шевченка, прибудинкова територія багатоквартирного житлового будинку № 7а 

Цибульський І.А. 

1281 Про надання дозволу гр. Рижиковій Ю.О. на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду для будівництва та розміщення гаража для легкового автомобіля в м. Мала Виска по вул. 

Центральна, прибудинкова територія багатоквартирного житлового будинку № 64 

Цибульський І.А. 

1282 Про надання дозволу гр. Лойтрі Тетяні Миколаївні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду для будівництва та розміщення гаража для легкового автомобіля в м. Мала 

Виска по вул. Велігіна, прибудинкова територія багатоквартирного житлового будинку № 2а 

 

Цибульський І.А. 

1283 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної Цибульський І.А. 



ділянки в натурі (на місцевості) гр. Гурському Олександру Олексійовичу за адресою: вул. Паліївська, 6 м. 

Мала Виска, Кіровоградської області 

1284 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) гр. Гурській Світлані Володимирівні за адресою: вул. Паліївська, 8 м. 

Мала Виска, Кіровоградської області 

Цибульський І.А. 

1285 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) гр. Москальову Геннадію Миколайовичу за адресою: вул. Перебийноса, 27 

м. Мала Виска, Кіровоградської області 

Цибульський І.А. 

1286 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) гр. Москальовій М.О. за адресою: вул. Петрича, 20  м. Мала Виска 

Маловисківського району 

Цибульський І.А. 

1287 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) гр. Позичайлу Анатолію Миколайовичу за адресою: пров. Зарічний, 17 м. 

Мала Виска, Кіровоградської області 

Цибульський І.А. 

1288 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. 

1289 Про надання згоди на передачу в суборенду земельної ділянки що знаходиться в оренді гр. Захарової Т.О. 

в м. Мала Виска по вул. Шевченка, прибудинкова територія багатоквартирного житлового будинку № 7-а 

Цибульський І.А. 

1290 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

користування на умовах оренди гр. Прохоренку В.К. за адресою: вул. Европейська,5 м. Мала Виска 

Цибульський І.А. 

1291 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) гр. Трусовій Олені Анатоліївні за адресою: вул. Зарічна, 1/5 м. Мала 

Виска, Кіровоградської області 

Цибульський І.А. 

1292 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки в постійне 

користування для будівництва та обслуговування закладів комунального підприємства «Мала Виска-

МКП» за адресою: вул. Київська,1-а, м. Мала Виска Кіровоградської області  

Цибульський І.А. 

1293 Про відмову у наданні дозволу на розробку   проекту     землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства  

Цибульський І.А. 

1294 Про інвентаризацію земель під розміщення об’єктів комунальної власності відділу культури та туризму  

Маловисківської міської ради  

Цибульський І.А. 

1295 Про внесення змін до  рішення від 27 червня 2018 року № 1092 «Про встановлення ставок та пільг зі 

сплати земельного податку на території Маловисківської міської ради (Маловисківської об’єднаної 

територіальної громади) на 2019 рік» 

Цибульський І.А. 

 

 
 


