
     Перелік питань  49 сесії ( 28грудня  2018 )  №  1319 – 1341 

 

№ з/п Назва проекту рішення Розробники  

1.  1319.Про внесення змін до рішення від 21 грудня  2017 року № 802 «Про міський бюджет  на 2018 рік» Похила Л.В. 

2.  
1320.Про затвердження звіту про здійснення Маловисківською 

міською радою державної регуляторної політики у 2018 році 
Сойченко Т.В. 

3.  

1321.Про затвердження  Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів у сфері господарської 

діяльності Маловисківської міської ради Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади на 

2019 

Сойченко Т.В. 

4.  1322.Про затвердження Програми  «Призовник 2019» Берегуленко Т.М. 

5.  
1323. Про внесення змін до Програми розвитку комунального підприємства Мала Виска Водоканал на 

2018 – 2020 роки  

Аврунов В.А. 

Науменко О.О. 

 

6.  
1324.Про надання дозволу на списання основних засобів, які перебувають на балансі  КП Мала Виска 

Водоканал 

Аврунов В.А. 

Науменко О.О. 

 

7.  
1325.Про внесення змін до Програми розвитку комунального підприємства Мала Виска МКП на 2018 – 

2020 роки  

Лисенко В.П. 

Драна О.С. 

8.  

1326.Про визначення видів оплачуваних суспільно-корисних  робіт для порушників, на яких судом накладено  

адміністративне стягнення у вигляді суспільно-корисних  робіт та переліку об’єктів для відбування 

порушниками  таких робіт у 2019 році 

Захватихата Т.В. 

 

9.  
1327.Про затвердження переліку платних соціальних послуг, порядок та умови їх надання комунальним 

некомерційним підприємством “Маловисківський центр надання соціальних послуг 

Хмара І.І. 

 

10.  Земельні питання. 1328.Про вилучення земельних ділянок  Цибульський І.А. 

11.  
1329.Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

громадянам міської ради 
Цибульський І.А. 

12.  
1330.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. 

13.  
1331.Про надання дозволу гр. Ткаченку Артему 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. Шевченка, прибудинкова територія багатоквартирного житлового будинку № 3 

Цибульський І.А. 

14.  
1332.Про надання дозволу гр. Шендрику Сергію Олексійовичу 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 

Цибульський І.А. 

15.  
1333.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Паляниці 

Олександру Олександровичу для ведення особистого селянського господарства за адресою: Кіровоградська область 

Маловисківського району (за межами населеного пункту) 

Цибульський І.А. 



16.  
1334.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність   гр. Кудрі Олені 

Миколаївні за адресою: вул. Західна, 16 с. Краснопілка Маловисківського району 
Цибульський І.А. 

17.  
1335.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність гр. Тригорло 

Олександру Сергійовичу за адресою: вул. Перемоги, 27 с. Олександрівка Маловисківського району 
Цибульський І.А. 

18.  
1336.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність гр. Хромичкіну Ігорю 

Миколайовичу за адресою вул. Набережна, 68 с. Краснопілка Маловисківського району 
Цибульський І.А. 

19.  
1337.Про перенесення розгляду заяв громадян щодо надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства у власність громадянам міської 

ради 

Цибульський І.А. 

20.  
1338.Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства  
Цибульський І.А. 

21.  
1339.Про ініціювання передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у 

комунальну Маловисківської об’єднаної територіальної громади 
Цибульський І.А. 

22.  1340.Про депутатський запит групи депутатів про звернення батьків дітей – вихованців  ДНЗ «Чебурашка» Шпак А.В. 

23.  1341.Про затвердження звіту міського голови за 2018 рік Гульдас Ю.Л. 

 

 


