
 
 

         Перелік питань  52  сесії ( 28 березня  2019 )  № 1401 - 1472 

№ з/п Назва проекту рішення Розробники  

 
1401.Про проведення в 2019 році конкурсу міні-проектів місцевого розвитку  «Майбутнє громади в наших 

руках» 
Федоренко Г.В. 

 
1402.Про внесення змін до Програми розвитку краєзнавства та туризму у  Маловисківській міській 

об’єднаній  територіальній громаді до 2020 року 

Рижикова Ю.О. 

 

 
1403.Про внесення змін до Програми розвитку комунального підприємства Мала Виска МКП на 2018 – 

2020 роки 
Постолюк Л.А. 

 
1404.Про затвердження Положення про організацію роботи з перевезення осіб з інвалідністю та дітей з 

інвалідністю,  які мають порушення опорно – рухового апарату 
Хмара І.І. 

 

1405.Про внесення змін до рішення Маловисківської міської ради від 21.12.2017 року № 814 «Про 

утворення комунального некомерційного підприємства «Маловисківський  центр надання соціальних 

послуг» 

Хмара І.І. 

 1406.Про внесення змін до рішення від 18 грудня  2018 року № 1297 «Про міський бюджет  на 2019 рік» Похила Л.В. 

 
1407.Про затвердження  Плану заходів щодо розвитку сімейних форм виховання дітей – сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, на 2019 -2021 роки 

Захватихата 

П.В. 

 

1408.Про затвердження міської програми «Забезпечення соціальним та впорядкованим житлом дітей-

сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа» на території Маловисківської міської 

об’єднаної територіальної громади  у період до 2023 року 

Захватихата 

П.В. 

 

1409.Про затвердження міського стратегічного плану дій з реформування системи інституційного догляду 

і виховання дітей на території Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади   на 2019-2026 

роки 

Захватихата 

П.В. 

 

1410.Про внесення змін до  Положення про відділ соціального захисту населення,  праці та охорони 

здоров’я  виконавчого комітету  Маловисківської міської ради затвердженого рішенням сесії міської ради 

від 11 січня 2018 року № 844 

Шпак Т.М. 

 
1411.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» 
Шпак Т.М. 

 
1412.Про безоплатну передачу майна  з балансу Маловисківської гімназії на  баланс комунальному 

підприємству  «Мала Виска – МКП» 
Шпак А.В.  

 

1413.Про надання дозволу на списання основних засобів, які перебувають на балансі відділу освіти, 

молоді та спорту   виконавчого комітету Маловисківської міської ради ( Маловисківський ДНЗ № 5 

«Чебурашка, ДНЗ «Ромашка,  Маловисківська ЗШ № 3 І-ІІІ ст., Паліївський НВК) 

Шпак А.В. 

 
1414.Про постановку на балансовий облік вуличних тренажерів, придбаних в рамках програми 

«ДОБРЕ» 
Постолюк Л.А. 

 1415.Про запровадження інформаційної системи «Реєстр Маловисківської об’єднаної  територіальної Жовтило А.В. 



 
 

громади»  та затвердження Положення про нього 

 
1416.Про надання дозволу на розробку детального плану  території кварталу в с. Олександрівка, 

Маловисківського району, Кіровоградської області 
Пісний С.А. 

 
1417.Про розірвання договору оренди земельної ділянки з гр. Кашпуровська І.Г. за адресою вул. 

Центральна, с. Олександрівка, Маловисківського району Кіровоградської області  

Цибульський 

І.А. 

 
1418.Про розірвання договору оренди земельної ділянки з ФОП Животовський О.Ю за адресою  вул. 

Київська, 3а м. Мала Виска, Кіровоградської області  

Цибульський І.А. 

 
1419.Про розірвання договору оренди земельної ділянки з гр.Тимошенко Тетяні Валеріївні за адресою 

вул. Стаханова (Князька), м. Мала Виска, Кіровоградської області (біля Маловисківської гімназії) 

Цибульський І.А. 

 
1420.Про розірвання договору оренди землі з гр. Віговським Анатолієм Івановичем за адресою вул. 

Пушкіна, 87 А м. Мала Виска, Кіровоградської області  

Цибульський І.А. 

 1421.Про вилучення земельних ділянок Цибульський І.А. 

 
1422.Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність громадянам міської ради 

Цибульський І.А. 

 
1423.Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства у власність громадянам міської ради 

Цибульський І.А. 

 

1424.Про надання згоди на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

користування на умовах оренди гр. Третяковій Надії Вікторівні на території Маловисківської міської 

ради с. Паліївка Маловисківського району Кіровоградської області 

Цибульський І.А. 

 

1425.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  гр. 

Сиваку Валентину Андрійовичу для ведення особистого селянського господарства за адресою вул. 

Шевченка, с.Первомайське Маловисківського району Кіровоградська область (в межах населеного 

пункту) 

Цибульський І.А. 

 

1426.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр.Веретеніну Євгенію Валерійовичу для ведення особистого селянського господарства 

Маловисківського району Кіровоградська область (за межами населеного пункту) 

Цибульський І.А. 

 

1427.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. 

Молчанову Владиславу Олександровичу для ведення особистого селянського господарства за адресою: 

Кіровоградська область Маловисківський район Маловисківська міська рада (за межами населеного 

пункту) 

Цибульський І.А. 

 

1428.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Крилу 

Олександру Леонідовичу для ведення особистого селянського господарства за адресою: пров. Мічуріна, 

с. Краснопілка Маловисківського району Кіровоградська область (в межах населеного пункту) 

Цибульський І.А. 

 
1429.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. 

Панасенку Борису  Валентиновичу за адресою: вул. Вишнева (Ленінградська), 26, м. Мала Виска 

Цибульський І.А. 



 
 

Кіровоградської області 

 
1430.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  гр. 

Шевченку Андрію Сергійовичу за адресою: вул. Сонячна, 6/4 м. Мала Виска Кіровоградської області 

Цибульський І.А. 

 

1431.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  гр. Рулі 

Дарії Андріївні за адресою: пров. Шкільний, с. Краснопілка Маловисківського району Кіровоградської 

області 

Цибульський І.А. 

 

1432.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  гр. Рулі 

Руслані Вікторівні за адресою: пров. Мічуріна, с. Краснопілка Маловисківського району 

Кіровоградської області 

Цибульський І.А. 

 

1433.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. 

Шевченку Максиму Миколайовичу для ведення особистого селянського господарства 

Маловисківського району Кіровоградська область (за межами населеного пункту) 

Цибульський І.А. 

 

1434.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості)  гр. Погорнюку Володимиру Миколайовичу за адресою: вул. 

Вишнева, 10 м. Мала Виска, Кіровоградської області 

Цибульський І.А. 

 

1435.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Шамкому Сергію Валентиновичу за адресою: вул. Л. 

Панкова, 6 м. Мала Виска, Кіровоградської області 

Цибульський І.А. 

 

1436.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Кваші Віктору Петровичу за адресою: вул. Гоголя, 176 м. 

Мала Виска, Кіровоградської області 

Цибульський І.А. 

 

1437.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Хилі Любові Григорівні за адресою: вул. Шкільна, 26 м. 

Мала Виска,  

Цибульський І.А. 

 

1438.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Кислякову Олексію Володимировичу за адресою: вул. 

Григорія Перебийноса, 13 м. Мала Виска, Кіровоградської області 

Цибульський І.А. 

 

1439.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Лисенко Тетяні Григорівні за адресою: пров. Шкільний с. 

Краснопілка, Маловисківського району Кіровоградської області 

Цибульський І.А. 

 

1440.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Багмету Василю Михайловичу за адресою: вул. 

Бесарабська, 63-Б м. Мала Виска, Кіровоградської області 

 

Цибульський І.А. 

 1441.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж Цибульський І.А. 



 
 

земельної ділянки в натурі (на місцевості)  гр. Кушпіль Людмилі Миколаївні за адресою: вул. І. Мазепи, 

17 м. Мала Виска, Кіровоградської області 

 

1442.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Пузирей Василю Петровичу за адресою:  вул. Красна, 75 

с. Олександрівка, Маловисківського району Кіровоградської області 

Цибульський І.А. 

 

1443.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості)  гр. Черевченко Галині Юріїівні на території  

Маловисківського району Кіровоградської області 

Цибульський І.А. 

 

1444.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості)  гр. Белогуровій Т.О. та гр. Бєлогурову О.В. за адресою: вул. 

Тобілевича, 70 м. Мала Виска, Кіровоградської області 

Цибульський І.А. 

 

1445.Про попереднє погодження місця розташування тимчасової споруди для провадження 

підприємницької діяльності гр. Сагайдак Миколі Миколайовичу за адресою с. Олександрівка вул. 

Центральна Маловисківського району Кіровоградської області  

Цибульський І.А. 

 

1446.Про надання дозволу гр. Мушик Яні Анатоліївні на розроблення проекту землеустрою щодо 

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

в м. Мала Виска по І пров. Професійний,  прибудинкова територія житлового будинку № 3а 

Цибульський І.А. 

 
1447.Про надання у власність земельні ділянки гр. Кучеренко Людмилі Миколаївні за адресою: вул. 

Бесарабська, буд. 68,  м. Мала Виска Маловисківського району Кіровоградської області 

Цибульський І.А. 

 
1448.Про надання у власність земельну ділянку гр. Захватихаті Тетяні Валеріївні за адресою: вул. 

Київська, буд. 24, м. Мала Виска Маловисківського району Кіровоградської області 

Цибульський І.А. 

 

 

 

1449.Про надання у власність земельну ділянку гр. Демченко Олені Григорівні за адресою: вул. 

Велігіна, буд. 77, м. Мала Виска Маловисківського району Кіровоградської області 

Цибульський І.А. 

 
1450.Про надання у власність земельну ділянку   гр. Щербак Наталії Леонтіївні за адресою: вул. 

Миколи Проценка, 5, м. Мала Виска Маловисківського району Кіровоградської області 

Цибульський І.А. 

 

1451.Про надання дозволу гр. Зовві Сергію Станіславовичу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки (на місцевості) для будівництва 

та обслуговування будівель торгівлі за адресою вул. Київська, 3а м. Мала Виска Кіровоградської 

області 

Цибульський І.А. 

 

1452.Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

користування на умовах оренди гр. Кирсті Олексію Леонідовичу за адресою: вул. Пушкіна, 87 м. Мала 

Виска, Кіровоградської області  

Цибульський І.А. 

 
1453.Про погодження місця розташування тимчасової споруди для провадження підприємницької 

діяльності ФОП Пасічник Олександру Анатолійовичу за адресою вул. Шевченка,62-Л м. Мала Виска 

Цибульський І.А. 



 
 

Маловисківського району Кіровоградської області  

 

1454.Про попереднє погодження місця розташування тимчасової споруди для провадження 

підприємницької діяльності гр. Похилі Ігорю Андрійовичу за адресою вул. Князька м. Мала Виска 

Маловисківського району Кіровоградської області  

Цибульський І.А. 

 

1455.Про надання дозволу на розроблення технічної документації щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в постійне користування Комунальному 

некомерційному підприємству «Маловисківська станція переливання крові Кіровоградської обласної 

ради» по вул. Європейська, 92  в  м. Мала Виска 

Цибульський І.А. 

 

1456.Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення в користування на умовах оренди ТОВ «Агрофірма-Маяк» за 

адресою вул. В. Бровченка, 63 м. Мала Виска Кіровоградської області 

Цибульський І.А. 

 

1457.Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення в користування на умовах оренди ТОВ «Агрофірма-Маяк» за 

адресою вул. В. Бровченка, 63-А м. Мала Виска Кіровоградської області 

Цибульський І.А. 

 

1458.Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення в користування на умовах оренди ТОВ «Агрофірма-Маяк» за 

адресою вул. В. Бровченка, 63-Б м. Мала Виска Кіровоградської області 

Цибульський І.А. 

 

1459.Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення в користування на умовах оренди ТОВ «Агрофірма-Маяк» за 

адресою вул. В. Бровченка, 63-В, м. Мала Виска Кіровоградської області 

Цибульський І.А. 

 

1460.Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення в користування на умовах оренди ТОВ «Агрофірма-Маяк» за 

адресою вул. В. Бровченка, 63-Г м. Мала Виска Кіровоградської області 

Цибульський І.А. 

 

1461.Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення в користування на умовах оренди ТОВ «Агрофірма-Маяк» за 

адресою вул. В. Бровченка, 63-Г, м. Мала Виска Кіровоградської області 

Цибульський І.А. 

 

1462.Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення в користування на умовах оренди ТОВ «Агрофірма-Маяк» за 

адресою вул. В. Бровченка, 63-Д, м. Мала Виска Кіровоградської області 

Цибульський І.А. 

 

1463.Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення в користування на умовах оренди ТОВ «Агрофірма-Маяк» за 

адресою вул. В. Бровченка, 63-Ж,  м. Мала Виска Кіровоградської області  

Цибульський І.А. 

 

1464.Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення в користування на умовах оренди ТОВ «Агрофірма-Маяк» за 

адресою вул. В. Бровченка, 63-З,  м. Мала Виска Кіровоградської області 

Цибульський І.А. 



 
 

 

1465.Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення в користування на умовах оренди ТОВ «Агрофірма-Маяк» за 

адресою вул. В. Бровченка, 63-И,  м. Мала Виска Кіровоградської області 

Цибульський І.А. 

 

1466.Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення в користування на умовах оренди ТОВ «Агрофірма-Маяк» за 

адресою вул. В. Бровченка, 63-Е, м. Мала Виска Кіровоградської області 

Цибульський І.А. 

 

1467.Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення в користування на умовах оренди ТОВ «Агрофірма-Маяк» за 

адресою вул. В. Бровченка, 63-Є, м. Мала Виска Кіровоградської області 

Цибульський І.А. 

 

1468.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в користування на 

умовах оренди  з подальшим правом викупу ФОП Семчишиній Аллі Богданівні та ФОП Карповій Олені 

Богданівні для будівництва та обслуговування будівель торгівлі за адресою:  вул. Шевченка, 62, м. 

Мала Виска,  Кіровоградської області 

Цибульський І.А. 

 

1469.Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

користування на умовах оренди гр. Ніколенко Олександру Васильовичу за адресою вул. Дружби, 9 с. 

Паліївка Маловисківського району Кіровоградської області 

Цибульський І.А. 

 

1470.Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

користування на умовах оренди гр. Ніколенко Олександру Васильовичу за адресою вул. Дружби, 8 с. 

Паліївка Маловисківського району Кіровоградської області 

 

Цибульський І.А. 

 

 

 

1471.Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

користування на умовах оренди гр. Ніколенко Олександру Васильовичу за адресою вул. Дружби, 7 с. 

Паліївка Маловисківського району Кіровоградської області 

 

Цибульський І.А. 

 

1472.Про прийняття у комунальну власність Маловисківської міської ради (ОТГ) з державної власності 

земельних ділянок сільськогоспо¬дарського призначення 

 

Цибульський І.А. 

 


