
 
 

          Перелік рішень  55  сесії ( 25 червня  2019 )  №   - 1584-1640 

 
Назва проекту рішення Розробники  

Голови постійних 

комісій, які 

розглядають 

проекти  

1.  
1584. Про внесення змін до рішення від 18 грудня  2018 року № 1297 «Про міський бюджет 

об’єднаної територіальної громади на 2019 рік» 

Похила Л.В., Стець 

І.О. 
Прилуцький М.М. 

2.  
1585. Про затвердження  План заходів  з реалізації Стратегії розвитку  Маловисківської  

міської об’єднаної  територіальної громади на   2019 - 2020 роки» 
Федоренко Г.В. 

Бровченко О.Д. 

Прилуцький М.М. 

3.  1586. Про затвердження проектної заявки Федоренко Г.В. 
Бровченко О.Д. 

Прилуцький М.М. 

4.  1587. Про постановку на балансовий облік майна, придбаного  в рамках програми «ДОБРЕ» Федоренко Г.В. Бровченко О.Д.                                                                                                                                                                                                       

5.  
1588. Про затвердження складу та організацію  роботи конкурсної комісії для проведення 

конкурсу на заміщення  вакантної посади директора Маловисківської гімназії 
Шпак А.В. Артишко В.В. 

6.   
1589. Про затвердження складу та організацію  роботи конкурсної комісії для проведення 

конкурсу на заміщення  вакантної посади директора Маловисківської ЗШ № 3 І-ІІІ ст. 
Шпак А.В. Артишко В.В. 

7.  
1590. Про надання дозволу на проведення конкурсу на право оренди нерухомого майна 

комунальної власності Маловисківської міської ради 
Шпак А.В. 

Бровченко О.Д. 

Прилуцький М.М. 

8.  1591. Про продовження строку дії договорів оренди приміщень ФАПів Захватихата Т.В. 
Артишко В.В. 

Жигалов Т.М. 

9.  

1592. Про продовження користування на умовах безоплатного користування (позички) 

комунального майна, належного  Маловисківській міській  об»єднаній  територіальній 

громаді  в особі Маловисківської міської ради 

Захватихата Т.В. 
Бровченко О.Д. 

Прилуцький М.М. 

10.  
1593. Про внесення змін до  Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів у 

сфері господарської діяльності Маловисківської міської ради Маловисківської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2019 рік» 

Захватихата Т.В. 
Артишко В.В. 

Жигалов Т.М. 

11.  
1594. Про визначення пріоритетної послуги  та затвердження складу  Робочої групи  для 

участі у  проекті програми  USAID  DOBRE  по реалізації  компоненту «удосконалення 

послуги» 

Постолюк Л.А. 
Бровченко О.Д. 

Прилуцький М.М 

12.  
 

1595. Про затвердження протоколу засідання конкурсного комітету з розгляду наданих 

конкурсних пропозицій та визначення переможця конкурсу з надання послуг зі збору та 

вивезення твердих побутових відходів в межах території Маловисківської міської об'єднаної 

територіальної громади 

Пісний С.А. 
Бровченко О.Д. 

 

13.  
1596. Про  обмеження реалізації алкогольних напоїв на території міста Мала Виска та 

Маловисківської ОТГ  в нічний час 
Сойченко Т.В. 

Прилуцький М.М. 

Селянко В.П. 



 
 

14.  
1597. Про встановлення ставок та пільг зі сплати податку  на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки по Маловисківській  міській раді (Маловисківській об’єднаній 

територіальній громаді) на 2020 рік 

Сойченко Т.В. 
Прилуцький М.М. 

Селянко В.П. 

15.  
1598. Про встановлення ставки акцизного  податку з реалізованих суб’єктами 

господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів   на території Маловисківської 

міської ради   Маловисківської ОТГ на 2020 рік 

Сойченко Т.В. 
Прилуцький М.М. 

Селянко В.П. 

16.  
1599. Про   затвердження   ставок     єдиного податку   для   першої   та другої групи фізичних 

осіб-підприємців на 2020 рік по Маловисківській міській раді Маловисківській ОТГ 
Сойченко Т.В. 

Прилуцький М.М. 

Селянко В.П. 

17.  1600.Про встановлення ставки  транспортного  податку Сойченко Т.В. 
Прилуцький М.М. 

Селянко В.П. 

18.  
1601.Про затвердження Положення про порядок продажу земельних ділянок комунальної 

власності та права на їх оренду на земельних аукціонах на території Маловисківської міської 

ради 

Цибульський І.А. 
Кирстя О.Л. 

Прилуцький М.М. 

19.  
1602.Про  затвердження рекомендованого розміру орендної  плати за землю в % від 

нормативної  грошової оцінки землі  на 2020 рік 

Цибульський І.А. Кирстя О.Л. 

Прилуцький М.М. 

20.  
1603.Про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку на території 

Маловисківської міської ради (Маловисківської об’єднаної територіальної громади) на 2020 

рік 

Цибульський І.А. 
Кирстя О.Л. 

Прилуцький М.М. 

21.  
земельні питання  

1604.Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянам міської ради 

Цибульський І.А. 

Кирстя О.Л.  

22.  
1605.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Панченко Людмилі 

Миколаївні за адресою:  пров. І Центральний, 5 м. Мала Виска, Кіровоградської області 

Цибульський І.А. Кирстя О.Л.  

23.  
1606.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  гр. Недайкаші Інні 

Олександрівні за адресою:  вул. О. Ковтуна, 26 м. Мала Виска, Кіровоградської області 

Цибульський І.А. Кирстя О.Л.  

24.  

1607.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Миколенко Валентині Георгіївні за адресою:  вул. Бессарабська, 71 м. Мала Виска, 

Кіровоградської області 

Цибульський І.А. Кирстя О.Л.  

25.  

1608.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)                       гр. Корж Ользі 

Едуардівні за адресою:  вул. Севастопольська, 20 м. Мала Виска, Кіровоградської області 

1609.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

Цибульський І.А. Кирстя О.Л.  



 
 

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

Петру Григоровичу за адресою:                   вул. Першотравнева, буд. 38 м. Мала Виска, 

Кіровоградської області 

26.  

1610.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Олені Михайлівні за адресою:  вул. Г. Перебейноса, 19 м. Мала Виска, Кіровоградської 

області 

Цибульський І.А. Кирстя О.Л.  

27.  

1611.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Леоніду Миколайовичу за адресою:  вул. Шевченка, 90 м. Мала Виска, Кіровоградської 

області 

Цибульський І.А. Кирстя О.Л.  

28.  

1612.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)                       гр. Саві Ганні 

Володимирівні за адресою:  пров. І Професійний, 19 м. Мала Виска, Кіровоградської 

області 

Цибульський І.А. Кирстя О.Л.  

29.  
1613.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність                         гр. Пузирей Василю Петровичу за адресою: вул. Красна, 60 с. 

Олександрівка Маловисківського району 

Цибульський І.А. Кирстя О.Л.  

30.  
1614.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність                         гр. Пузирей Василю Петровичу за адресою: вул. Красна, 83 с. 

Олександрівка Маловисківського району 

Цибульський І.А. Кирстя О.Л.  

31.  
1615.Про надання у власність земельної ділянки    гр. Поповій Оксані Миколаївні за 

адресою: вул. О. Ковтуна, буд. 118, м. Мала Виска Маловисківського району 

Кіровоградської області 

Цибульський І.А. Кирстя О.Л.  

32.  
1616.Про надання у власність земельної ділянки    гр. Жигаловій Анні Леонідівні за 

адресою: вул. Яблунева, буд. 2, м. Мала Виска Маловисківського району Кіровоградської 

області 

Цибульський І.А. Кирстя О.Л.  

33.  

1617.Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою  щодо  відведення 

земельної ділянки в користування на умовах оренди гр. Коваленко Інні Борисівні на 

території Маловисківської міської ради Маловисківського району Кіровоградської 

області (за межами населеного пункту) 

Цибульський І.А. Кирстя О.Л.  

34.  

1618.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  гр. Кононенку Олексію 

Володимировичу за адресою: пров. Шевченка, 10 с. Первомайське, Маловисківського 

району Кіровоградської області 

Цибульський І.А. Кирстя О.Л.  



 
 

35.  
1619.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

спільну часткову  власність  гр. Кудрі Ніні Панасівні    гр. Кугаєвій Ользі Борисівні  за 

адресою: вул. Європейська, 57 м. Мала Виска Маловисківського району 

Цибульський І.А. Кирстя О.Л.  

36.  

1620.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Малахатьку Павлу Степановичу за адресою:  вул. П. Кочерги, 15 м. Мала Виска, 

Кіровоградської області 

Цибульський І.А. Кирстя О.Л.  

37.  

1621.Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки  в натурі (на місцевості) 

Українському товариству мисливців та рибалок по вул. Європейська, 50 в м. Мала 

Виска Кіровоградської області 

Цибульський І.А. Кирстя О.Л.  

38.  

1622.Про надання дозволу гр. Журавці Андрію Анатолійовичу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для будівництва та 

розміщення гаража для легкового автомобіля в м. Мала Виска по вул. Європейська,  

прибудинкова територія житлового будинку № 84 

Цибульський І.А. Кирстя О.Л.  

39.  

1623.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  гр. Коркачу Станіславу 

Леонідовичу за адресою: вул. Степова, 8 с. Первомайське, Маловисківського району 

Кіровоградської області 

Цибульський І.А. Кирстя О.Л.  

40.  
1624.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Щербині Павлу 

Григоровичу за адресою:  вул. О. Ковтуна, 134 м. Мала Виска, Кіровоградської області 

Цибульський І.А. Кирстя О.Л.  

41.  
1625.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості )   гр. Ніколаєву Івану 

Вікторовичу за адресою: вул. Зарічна, 2 с. Паліївка Маловисківського району 

Цибульський І.А. Кирстя О.Л.  

42.  
1626.Про відмову Русинович В.В. в надані дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства 

Цибульський І.А. Кирстя О.Л.  

43.  
1627.Про відмову Русинович В.В. в надані дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства 

Цибульський І.А. Кирстя О.Л.  

44.  
1628.Про відмову Бритвіній Т.В. в надані дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства 

Цибульський І.А. Кирстя О.Л.  

45.  1629.Про відмову Бритвіну В.О. в надані дозволу на розроблення проекту землеустрою Цибульський І.А. Кирстя О.Л.  



 
 

щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства 

46.  
1630.Про відмову Бортковій Л.В. в надані дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства 

Цибульський І.А. Кирстя О.Л.  

47.  
1631.Про відмову Зубовій О.О. в надані дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства 

Цибульський І.А. Кирстя О.Л.  

48.  
1632.Про відмову Зубову Д.С. в надані дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства 

Цибульський І.А. Кирстя О.Л.  

49.  
1633.Про відмову Зубову С.А. в надані дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства 

Цибульський І.А. Кирстя О.Л.  

50.  
1634.Про відмову Подлєсному Ю.М. в надані дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства 

Цибульський І.А. Кирстя О.Л.  

51.  
1635.Про відмову Радзіковській В.В. в надані дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства 

Цибульський І.А. Кирстя О.Л.  

52.  
1636.Про відмову Радзіковському Д.С. в надані дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства 

Цибульський І.А. Кирстя О.Л.  

53.  
1637.Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства у власність 

громадянам міської ради 

Цибульський І.А. Кирстя О.Л.  

54.  
1638.Про погодження місця розташування тимчасової споруди для провадження 

підприємницької діяльності гр. Тоцькому Олександру Олександровичу вул. Шевченка, 

62-Л м. Мала Виска Маловисківського району Кіровоградської області  

Цибульський І.А. Кирстя О.Л.  

55.  
1639.Про надання згоди на розроблення проекту землеустрою  щодо  відведення 

земельної ділянки в користування на умовах оренди  громадянам міської ради 

Цибульський І.А. Кирстя О.Л.  

56.  

1640.Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки, яка знаходиться в користування на умовах оренди ФГ «Юлія», 

шляхом зміни цільового призначення землі за адресою:    вул. Європейська, 89, м. Мала 

Виска,  Кіровоградської області 

Цибульський І.А. Кирстя О.Л.  



 
 

 


