
 
 

            Перелік питань  61 сесії ( 12 грудня   2019 )  № -1924 - 1991 

  

Назва проекту рішення Розробники  

Голови 

постійних 

комісій, які 

розглядають 

проекти  

1.  1924 Про затвердження Комплексної  Програми розвитку освіти на 2020 рік Шпак А.В. Артишко В.В. 

2.  1925 Програма розвитку комунального підприємства «Мала Виска Водоканал» на 2020 рік Аврунов В.А.О. Бровченко О.Д. 

3.  1926 Програма розвитку комунального підприємства «Мала виска МКП» на 2020 рік Лисенко В.П. Бровченко О.Д 

4.  1927 Про затвердження Програми розвитку місцевого самоврядування  та сприяння 

відкритості і прозорості діяльності органів місцевого самоврядування  Маловисківської 

об’єднаної територіальної  громади  2020 рік 

Постолюк Л.А. 
Прилуцький 

М.М. 

5.  1928 
Про затвердження програми соціально - економічного  розвитку Маловисківської міської  

ради на 2020 рік 
Постолюк Л.А. 

Прилуцький 

М.М 

Бровченко О.Д. 

6.  1929 

Про міський бюджет на 2020 рік Похила Л.В. 

Прилуцький 

М.М. 

 

7.  1930 
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. 

 

8.  1931 ЗЕМЕЛЬНІ ПИТАННЯ  
Про скасування рішення сесії Маловисківської міської ради № 1077 від 31.05.2018 року 

«Про відтермінування погодження пропозицій щодо виділення земельних ділянок у 

власність із земель державної власності» 

Цибульський 

І.А. 
Кирстя О.Л 

9.  1932 Про надання дозволу на розробку технічної  документації із землеустрою щодо 

об’єднання  земельних ділянок комунальної власності за межами населеного пункту   с. 

Паліївка (Маловисківської міської ради) Маловисківського району 

Цибульський 

І.А. 
Кирстя О.Л 

10.  1933 Про надання дозволу на розробку технічної  документації із землеустрою щодо 

об’єднання  земельних ділянок комунальної власності за межами населеного пункту   с. 

Веселе (Маловисківської міської ради) Маловисківського району 

Цибульський 

І.А. 
Кирстя О.Л 

11.  1934 
Про вилучення земельних ділянок 

Цибульський 

І.А. 
Кирстя О.Л 

12.  1935 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянам міської ради 

Цибульський 

І.А. 
Кирстя О.Л 



 
 

13.  1936 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Миколаївні за адресою:    вул. О. Ковтуна, 83 м. Мала Виска, Кіровоградської області 

Цибульський 

І.А. 
Кирстя О.Л 

14.  1937 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Назарівні за адресою:  вул. Мічуріна, 13 с. Паліївка, Маловисківського району 

Кіровоградської області 

Цибульський 

І.А. 
Кирстя О.Л 

15.  1938 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Степанівні за адресою:  вул. М. Коцюбинського, 33 м. Мала Виска, Маловисківського 

району Кіровоградської області 

Цибульський 

І.А. 
Кирстя О.Л 

16.  1939 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

за адресою: вул. Гоголя, 142 м. Мала Виска, Кіровоградської області 

Цибульський 

І.А. 
Кирстя О.Л 

17.  1940 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Івановичу за адресою: вул. Чехова, 28 м. Мала Виска, Маловисківського району 

Кіровоградської області 

Цибульський 

І.А. 
Кирстя О.Л 

18.  1941 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Леонідівні за адресою: пров. Авіаційний, 21 м. Мала Виска, Маловисківського району 

Кіровоградської області 

Цибульський 

І.А. 
Кирстя О.Л 

19.  1942 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Миколаївні за адресою: вул. Берегова, 40 м. Мала Виска, Маловисківського району 

Кіровоградської області 

Цибульський 

І.А. 
Кирстя О.Л 

20.  1943 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Анатоліївні за адресою: вул. Містечкова, 46 м. Мала Виска,  Кіровоградської області 

Цибульський 

І.А. 
Кирстя О.Л 

21.  1944 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Івановичу за адресою:  вул. Містечкова, 48 м. Мала Виска,  Кіровоградської області 

Цибульський 

І.А. 
Кирстя О.Л 

22.  1945 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Миколайовичу за адресою: вул. Київська, 102 м. Мала Виска,  Кіровоградської області 

Цибульський 

І.А. 
Кирстя О.Л 



 
 

23.  1946 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Кудрі Ірині Борисівні за 

адресою: вул. Гагаріна, 10 кв. 1 м. Мала Виска,  Кіровоградської області 

Цибульський 

І.А. 
Кирстя О.Л 

24.  1947 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  

гр. Вовк Наталії Петрівні за адресою: вул. Кооперативна, 25, м. Мала Виска 

Маловисківського району Кіровоградської області 

Цибульський 

І.А. 
Кирстя О.Л 

25.  1948 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність  

гр. Ткаченко Валентині Олександрівні за адресою: вул. Шевченка, 21, с. Краснопілка 

Маловисківського району Кіровоградської області 

Цибульський 

І.А. 
Кирстя О.Л 

26.  1949 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність   

гр. Петрову Василю Олексійовичу за адресою: вул. Красна, 37, с. Олександрівка 

Маловисківського району Кіровоградської області 

Цибульський 

І.А. 
Кирстя О.Л 

27.  1950 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність  

гр. Пузирей Надії Василівні за адресою: вул. Красна, 75, с. Олександрівка 

Маловисківського району Кіровоградської області 

Цибульський 

І.А. 
Кирстя О.Л 

28.  1951 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність 

гр. Каплунову Володимиру Петровичу за адресою: вул. Л. Панкова, 67 м. Мала Виска 

Маловисківського району Кіровоградської області 

Цибульський 

І.А. 
Кирстя О.Л 

29.  1952 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Кудрі Віктору Миколайовичу за адресою: вул. Київська, 102 м. Мала Виска 

Маловисківського району Кіровоградської області 

Цибульський 

І.А. 
Кирстя О.Л 

30.  1953 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Кудрі Ірині Борисівні за адресою: вул. Гагаріна, 10 кв. 1 м. Мала Виска 

Маловисківського району Кіровоградської області 

Цибульський 

І.А. 
Кирстя О.Л 

31.  1954 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у спільну 

часткову власність за адресою: вул. Київська, 54  м. Мала Виска, Маловисківського 

району Кіровоградської області 

Цибульський 

І.А. 
Кирстя О.Л 

32.  1955 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Кравченку Віктору Анатолійовичу для ведення особистого селянського господарства 

за адресою: Кіровоградська область Маловисківського району с.Олександрівка вул. 

Степова 

Цибульський 

І.А. 
Кирстя О.Л 

33.  1956 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  

гр. Аззі Сергію Микитовичу на території Маловисківської міської ради 

Маловисківського району Кіровоградської області (за межами населеного пункту)  

Цибульський 

І.А. 
Кирстя О.Л 

34.  1957 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність Цибульський Кирстя О.Л 



 
 

гр. Дегнеру Івану Михайловичу для ведення особистого селянського господарства за 

адресою: Кіровоградська область, Маловисківський район, на території Маловисківської 

міської ради  

І.А. 

35.  1958 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Гаразаде Роя Ельшад Кизи для ведення особистого селянського господарства на 

території Маловисківської міської ради Маловисківського району Кіровоградської 

області (за межами населеного пункту) 

Цибульський 

І.А. 
Кирстя О.Л 

36.  1959 Про внесення змін до рішення  сесії міської ради «Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність громадянам міської ради»  № 1637 від 25 червня 

2019 року 

Цибульський 

І.А. 
Кирстя О.Л 

37.  1960 Про внесення змін до рішення  сесії міської ради «Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність громадянам міської ради»  № 1422 від 28 березня 

2019 року 

Цибульський 

І.А. 
Кирстя О.Л 

38.  1961 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

користування на умовах оренди ФГ «Юлія» шляхом зміни цільового призначення землі 

за адресою: вул. Європейська, 89 м. Мала Виска, Маловисківського району 

Кіровоградської області 

Цибульський 

І.А. 
Кирстя О.Л 

39.  1962 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду                       

СФГ «Гульдас» для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за адресою: 

Кіровоградська область, Маловисківський район с. Паліївка, вул. Дружби, 2 

Цибульський 

І.А. 
Кирстя О.Л 

40.  1963 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду                         

СФГ «Гульдас» для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за адресою: 

Кіровоградська область, Маловисківський район  с. Паліївка, вул. Польова, 5 

Цибульський 

І.А. 
Кирстя О.Л 

41.  1964 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду                          

СФГ «Гульдас» для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за адресою: 

Кіровоградська область, Маловисківський район с. Паліївка, пров. Квітковий, 48 

Цибульський 

І.А. 
Кирстя О.Л 

42.  1965 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду                             

гр. Ніколенку О.В. для іншого сільськогосподарського призначення за адресою: 

Кіровоградська область, Маловисківський район  с. Паліївка, вул. Дружби, 7 

Цибульський 

І.А. 
Кирстя О.Л 

43.  1966 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду                         

гр. Ніколенку О.В. для іншого сільськогосподарського призначення за адресою: 

Кіровоградська область, Маловисківський район  с. Паліївка, вул. Дружби, 8 

Цибульський 

І.А. 
Кирстя О.Л 

44.  1967 Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо Цибульський Кирстя О.Л 



 
 

1встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. 

Чабаненку Василю Івановичу  

І.А. 

45.  1968 Про надання у власність земельної ділянки    гр. Царенку Євгенію Володимировичу за 

адресою: О. Ковтуна, 103, м. Мала Виска Маловисківського району Кіровоградської 

області 

Цибульський 

І.А. 
Кирстя О.Л 

46.  1969 Про надання у власність земельної ділянки    гр. Магасу Михайлу Івановичу за адресою: 

вул. Квіткова, буд. 24 м. Мала Виска Маловисківського району Кіровоградської області 

Цибульський 

І.А. 
Кирстя О.Л 

47.  1970 Про надання у власність земельної ділянки гр. Кудрявцевій Гогарі Азатівні за адресою: 

вул. О. Ковтуна, 150 м. Мала Виска Маловисківського району Кіровоградської області 

Цибульський 

І.А. 
Кирстя О.Л 

48.  1971 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність 

гр. Коновалову Володимиру Дмитровичу, Коноваловій Оксані Вікторівні, Коновалову 

Олександру Володимировичу та Шевчук Наталії Володимирівні для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва за адресою: Кіровоградська область, 

Маловисківський район,  Маловисківська міська рада (за межами населеного пункту)  

Цибульський 

І.А. 
Кирстя О.Л 

49.  1972 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянам міської ради 

Цибульський 

І.А. 
Кирстя О.Л 

50.  1973 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) 

Цибульський 

І.А. 
Кирстя О.Л 

51.  1974 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) 

 

Цибульський 

І.А. 
Кирстя О.Л 

52.  1975 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) 

Цибульський 

І.А. 
Кирстя О.Л 

53.  1976 Про відмову в наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства у власність 

громадянам (за межами населеного пункту) 

Цибульський 

І.А. 
Кирстя О.Л 

54.  1977 Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства  

Цибульський 

І.А. 
Кирстя О.Л 

55.  1978 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою, щодо 

поділу земельної ділянки, кадастровий номер 3523110100:02:005:001 з метою передачі у 

власність  

Цибульський 

І.А. 
Кирстя О.Л 

56.  1979 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою, щодо Цибульський Кирстя О.Л 



 
 

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

власність  

І.А. 

57.  1980 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою, щодо 

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

власність  

Цибульський 

І.А. 
Кирстя О.Л 

58.  1981 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою, щодо 

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

власність  

Цибульський 

І.А. 
Кирстя О.Л 

59.  1982 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою, щодо 

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

власність  

Цибульський 

І.А. 
Кирстя О.Л 

60.  1983 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою, щодо 

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

власність  

Цибульський 

І.А. 
Кирстя О.Л 

61.  1984 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою, щодо 

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

власність  

Цибульський 

І.А. 
Кирстя О.Л 

62.  1985 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою, щодо 

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

власність  

Цибульський 

І.А. 
Кирстя О.Л 

63.  1986 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою, щодо 

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

власність  

Цибульський 

І.А. 
Кирстя О.Л 

64.  1987 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 

65.  1988 
Про внесення змін до Програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги  в 

Маловисківській міській ОТГ на 2018-2019 роки 
Постолюк Л.А. 

Прилуцький 

М.М.,  

 

66.  1989 Про постановку на балансовий облік майна, придбаного  в рамках програми «ДОБРЕ» Постолюк Л.А. Бровченко О.Д. 

67.  1990 Про внесення змін до складу комісій при виконавчому комітеті Маловисківської міської 

ради 
Постолюк Л.А. Бровченко О.Д. 

68.  1991 Про кошти на реконструкцію Стадіону «КОЛОС « Постолюк Л.А. Бровченко О.Д. 

 


