
 
 

            Перелік питань  60 сесії ( 28 листопада   2019 )  № 1854-1923 

  

Назва проекту рішення Розробники  

Голови 

постійних 

комісій, які 

розглядають 

проекти  

1.  1854 
Про внесення змін до рішення від 18 грудня  2018 року № 1297 «Про міський бюджет 

об’єднаної територіальної громади на 2019 рік» 
Похила Л.В. 

Прилуцький 

М.М. 

 

2.  1855 Про створення  органу приватизації житлового фонду , та порядку передачі  квартир 

(будинків) , жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян Маловисківської ОТГ 
Захватихата Т.В. Бровченко О.Д. 

3.  1856 Про затвердження Положення про Порядок відчуження майна комунальної  власності 

Маловисківської міської об'єднаної територіальної громади 
Захватихата Т.В. Бровченко О.Д. 

4.  1857 Про затвердження Положення про порядок присвоєння поштових  адрес об'єктам 

нерухомості у Маловисківській міській об' єднаній територіальній громаді 
Захватихата Т.В. Бровченко О.Д. 

5.  1858 Про затвердження Положення про приватизацію об'єктів комунальної  власності 

Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади  (малу приватизацію) 
Захватихата Т.В. Бровченко О.Д. 

6.  1859 Про затвердження Положення про орган приватизаціі об'єктів комунальної  

власностіМаловисківської міської обєднаної територіальної громади  (малу приватизацію) 
Захватихата Т.В. Бровченко О.Д. 

7.  1860 Про затвердження Положення  про оренду комунального майна  Маловисківської ОТГ Захватихата Т.В. Бровченко О.Д. 

8.  1861 Про затвердження Положення про діяльність аукціонної комісії для продажу об’єктів 

спільної власності Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади   
Захватихата Т.В. Жигалов Т.М. 

9.  1862 Про затвердження  Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів у сфері 

господарської діяльності Маловисківської міської ради Маловисківської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2020 рік» 

Захватихата Т.В. 

Голови 

постійних 

комісій 

10.  1863 

Про внесення змін до Положення про виконавчий комітет  Маловисківської  міської ради   Захватихата Т.В. 

Голови 

постійних 

комісій 

11.  1864 Про затвердження Положення про відділ земельних відносин  виконавчого комітету  

Маловисківської  міської ради 
Захватихата Т.В. Кирстя О.Л. 

12.  1865 
Про затвердження Програми розвитку КП Маловисківський центр надання соціальних 

послуг на 2020-2022 роки 
Хмара І.І. 

Прилуцький 

М.М. 

Жигалов Т.М. 

13.  1866 Про затвердження Програми соціального захисту малозабезпечених верств населення 

Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки 
Шпак Т.М.   

Прилуцький 

М.М. 



 
 

Жигалов Т.М. 

14.  1867 Про затвердження Програми соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи та проживають на території Маловисківської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки 

Шпак Т.М.   

Прилуцький 

М.М. 

Жигалов Т.М. 

15.  1868 
Про затвердження Програми зайнятості населення Маловисківської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2020-2022 роки 
Шпак Т.М.   

Прилуцький 

М.М. 

Жигалов Т.М. 

16.  1869 
Про затвердження програми забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю 

технічними засобами для використання в побутових умовах на 2020 -2022 роки 
Шпак Т.М.   

Прилуцький 

М.М. 

Жигалов Т.М. 

17.  1870 Про затвердження Програми фінансування компенсації фізичним особам, які надають 

соціальні послуги та проживають на території Маловисківської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2020-2022 роки 

Шпак Т.М.   

Прилуцький 

М.М. 

Жигалов Т.М. 

18.  1871 Про затвердження Програми відшкодування компенсації за перевезення окремих 

пільгових категорій громадян на приміських та міжміських маршрутах загального 

користування автомобільним транспортом по території Маловисківської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки 

Шпак Т.М.   

Прилуцький 

М.М. 

Жигалов Т.М. 

19.  1872 Про затвердження Програми та Положення  про надання одноразової  матеріальної 

допомоги громадянам Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади на 

2020-2022 роки 

Жовтило А.В.  

Прилуцький 

М.М. 

Жигалов Т.М. 

20.  1873 
Про затвердження Програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги  в 

Маловисківській міській ОТГ на 2020-2022 роки 
Жовтило А.В.   

Прилуцький 

М.М. 

Жигалов Т.М. 

21.  1874 
Про затвердження  Програми фінансового забезпечення представницьких витрат та інших 

заходів, пов’язаних з діяльністю Маловисківської міської ради  на  2020 рік 
Жовтило А.В.   

Прилуцький 

М.М. 

Жигалов Т.М. 

22.  1875 Про внесення змін до міської Програми оздоровлення і відпочинку дітей Маловисківської 

міської об’єднаної територіальної громади                                на 2018 - 2022 роки 
Захватихата П.В.   Артишко В.В. 

23.  1876 Про внесення змін до міської програми «Подолання дитячої безпритульності і 

бездоглядності» на території Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади у 

період  з 2018 по 2021 роки 

Захватихата П.В.   Артишко В.В. 

24.  1877 Про внесення змін по виконанню міської програми «Національний план дій щодо 

реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2021 року на території 

Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади 

Захватихата П.В.   Артишко В.В. 

25.  1878 Про затвердження міської програми «Забезпечення соціальним та впорядкованим житлом Захватихата П.В.   Артишко В.В. 



 
 

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

Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади  у період до 2023 року 

26.  1879 Про затвердження Програми проведення Конкурсу міні-проектів розвитку 

Маловисківської об’єднаної територіальної громади (бюджет участі) «Майбутнє громади в 

наших руках»  на 2020-2022 роки 

Федоренко Г.В. Бровченко О.Д. 

27.  1880 
Про Програму забезпечення участі Маловисківської  міської ради  в Асоціації  міст  

України та Асоціації «Сталі та розумні міста  України»   на  2020- 2022 роки 
Федоренко Г.В. 

Голови 

постійних 

комісій 

28.  1881 

Про затвердження  Програми  «Призовник - 2020» 
Берегуленко 

Т.М. 

Прилуцький 

М.М. 

Жигалов Т.М 

29.  1882 
Про затвердження  комплексної Програми розвитку культури, краєзнавства  та   туризму   

у  Маловисківській міській об’єднаній  територіальній  громаді на період 2020 - 2022 років 
Рижикова Ю.О. 

Прилуцький 

М.М. 

Артишко В.В. 

30.  1883 Про надання дозволу на списання основних засобів, які перебувають на балансі відділу 

освіти, молоді та спорту   виконавчого комітету Маловисківської міської ради 

(Маловисківська ЗШ № 3 І-ІІІ ступенів, Маловисківського ДНЗ № 5 «Чебурашка») 

Шпак А.В. Бровченко О.Д. 

31.  1884 Земельні питання  

Про вилучення земельних ділянок  
  

32.  1885 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянам міської ради 
  

33.  1886 Про інвентаризацію земель під розміщення об’єктів комунальної власності відділу освіти, 

молоді та спорту Маловисківської міської ради  
  

34.  1887 Про інвентаризацію земель Маловисківської міської ради    

35.  1888 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Івановичу за адресою: вул. В. Винниченка, 13а м. Мала Виска, Маловисківського району 

Кіровоградської області 

  

36.  1889 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

за адресою: вул. П. Сагайдачного, 22 м. Мала Виска, Маловисківського району 

Кіровоградської області 

  

37.  1890  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Володимировичу за адресою: пров. Велігіна, 8 м. Мала Виска, Кіровоградської області 

  



 
 

38.  1891 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

за адресою: пров. Авіаційний, 50 м. Мала Виска, Кіровоградської області 

  

39.  1892 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Олександрівні за адресою: вул. Горіхова, 15 м. Мала Виска, Маловисківського району 

Кіровоградської області 

  

40.  1893 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Григорівні за адресою: вул. П. Кочерги, 25 м. Мала Виска, Маловисківського району 

Кіровоградської області 

  

41.  1894 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Євгеніївні за адресою: вул. Радісна, 20 м. Мала Виска, Маловисківського району 

Кіровоградської області 

  

42.  1895 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Михайловичу за адресою: вул. О. Ковтуна, 79 м. Мала Виска, Маловисківського району 

Кіровоградської області 

  

43.  1896 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

В’ячеславівні за адресою: Кіровоградська область, Маловисківський район, 

Маловисківська міська рада  

  

44.  1897 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Васильовичу за адресою: Кіровоградська область, Маловисківський район, 

Маловисківська міська рада  

  

45.  1898 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність               

гр. Беглій Наталії Іванівні за адресою: вул. Князька, 40, м. Мала Виска Маловисківського 

району Кіровоградської області 

  

46.  1899 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність               

гр. Сибірцеву Володимиру Васильовичу за адресою: вул. Героїв Крут, 8, м. Мала Виска 

Маловисківського району Кіровоградської області 

  

47.  1900 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність               

гр. Крилу Віктору Анатолійовичу за адресою: вул. Київська, 73, м. Мала Виска 
  



 
 

Маловисківського району Кіровоградської області 

48.  1901 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність               

гр. Мельніченку Володимиру Анатолійовичу за адресою: вул. Миру, 3, с-ще. Вишневе 

Маловисківського району Кіровоградської області 

  

49.  1902 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність               

гр. Безуглому Андрію Дмитровичу за адресою: вул. Шевченка, 18, с. Первомайське 

Маловисківського району Кіровоградської області 

  

50.  1903 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність               

гр. Грищенку Володимиру Олександровичу за адресою: вул. 9 Травня, 43, м. Мала Виска 

Маловисківського району Кіровоградської області 

  

51.  1904 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність               

гр. Глушманюку Миколі Юрійовичу за адресою: В. Винниченка, 21, м. Мала Виска 

Кіровоградської області 

  

52.  1905 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність                    

гр. Федотову Максиму В’ячеславовичу для ведення особистого селянського господарства 

на території Маловисківської міської ради Маловисківського району Кіровоградської 

області 

  

53.  1906 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність                    

гр. Шевченко Аллі Яківні для ведення особистого селянського господарства на території 

Маловисківської міської ради Маловисківського району Кіровоградської області 

  

54.  1907 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність                    

гр. Грешнікову Станіславу Олексійовичу для ведення особистого селянського 

господарства на території Паліївської сільської ради Маловисківського району 

Кіровоградської області (за межами населеного пункту) 

  

55.  1908 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність                    

гр. Матку Василю Васильовичу для ведення особистого селянського господарства на 

території Маловисківської міської ради Маловисківського району Кіровоградської області 

(за межами населеного пункту) 

  

56.  1909 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність                    

гр. Горун Олександрі Володимирівні для ведення особистого селянського господарства за 

адресою: Кіровоградська область, Маловисківський район Маловисківська міська рада (за 

межами населеного пункту) 

  

57.  1910 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність                    

гр. Ткаченку Миколі Григоровичу для ведення особистого селянського господарства за 

адресою: Кіровоградська область, Маловисківський район на території Маловисківської 

  



 
 

міської ради (за межами населеного пункту) 

58.  1911 Про надання дозволу гр. Ковалю Олександру Миколайовичу 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 № 9 

  

59.  1912 Про надання дозволу гр. Васильєву Сергію 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. Центральна, прибудинкова 

територія багатоквартирного житлового будинку № 59А 

  

60.  1913 Про надання дозволу гр. Деренюк Інні Олегівні 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 № 53а 

  

61.  1914 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в користування на умовах оренди гр. Гонитель Світлані Юріївні за адресою:  вул. 

В. Бровченка, 79, м. Мала Виска,  Кіровоградської області 

  

62.  1915 Про надання у власність земельної ділянки    гр. Барановій Ользі Василівні за адресою:  

вул. Пархоменка, буд. 50, м. Мала Виска Маловисківського району Кіровоградської 

області 

  

63.  1916 Про надання у власність земельної ділянки    гр. Туменко Світлані Михайлівні за адресою: 

вул. Осипенка, буд. 21 м. Мала Виска Маловисківського району Кіровоградської області 
  

64.  1917 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства у власність громадянам міської 

ради (за межами населеного пункту) 

  

65.  1918 Про надання згоди на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в користування на умовах оренди  громадянам міської ради 
  

66.  1919 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою, щодо поділу 

земельної ділянки, кадастровий номер 3523110100:02:005:0001 з метою передачі у 

власність  

  

67.  1920 Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки    

68.  1921 Про затвердження Переліку земельних ділянок  призначених для продажу права оренди на 

земельних торгах у формі аукціону 
Анусевич Я.В. Кирстя О.Л. 

69.  1922 Про затвердження Положення про оренду землі в Маловисківській міській ОТГ Анусевич Я.В. Кирстя О.Л. 

70.  1923 Про затвердження Порядку добровільного відшкодування безпідставно збережених коштів 

за використання земель комунальної форми власності на території Маловисківської 
Анусевич Я.В. Кирстя О.Л. 



 
 

міської об’єднаної територіальної громади з порушенням вимог законодавства 

71.  1924 Про надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної власності Маловисківської 

об’єднаної територіальної громади адміністративного приміщення вул. Спортивна, 8, 

м.Мала Виска  

Постолюк Л.А. Бровченко О.Д. 

 


