
 
 

Перелік питань  63 сесії ( січень 2020 )  № 2059 

 

  

Назва проекту рішення Розробники  

Голови постійних 

комісій, які 

розглядають 

проекти  

1.  2059 Про внесення змін до рішення від 12 грудня  2019 року №  «Про міський бюджет 

об’єднаної територіальної громади на 2020 рік» 
Похила Л.В.  

2.  2060 Про внесення змін до додатку 1  Програми розвитку первинної медико-

санітарної допомоги  в Маловисківській міській ОТГ на 2020-2022 роки 
Похила Л.В.  

3.  2061 Про збільшення лімітів споживання по енергоносіях на 2019 рік по відділу 

освіти, молоді та спорту 
Похила Л.В.  

4.  2062 Про затвердження лімітів споживання по енергоносіях на 2020 рік Похила Л.В.  

5.  2063 Про затвердження переліку платних соціальних послуг, порядок та умови їх 

надання комунальним некомерційним підприємством Маловисківський 

центр надання соціальних послуг 

Хмара І.І.  

6.  2064 Про затвердження Положення про електронні петиції Постолюк Л.А.  

7.  2065 Про внесення змін до Статуту територіальної громади та затвердження Порядку 

розгляду електронних петицій  
Постолюк Л.А.  

8.  2066 Про внесення змін до Регламенту Маловисківської міської ради  

Маловисківсьої міської об’єднаної територіальної громади сьомого 

скликання 

Постолюк Л.А.  

9.  2067 
Про погодження Меморандуму  про взаєморозуміння 

Юрін О.М. 

Постолюк Л.А. 
 

10.  2068 Про  затвердження Положення про уповноважену особу з питань забезпечення 

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків 
Постолюк Л.А.  

11.  2069 Про затвердження Плану роботи Маловисківської міської ради  на 2020 

рік 
Постолюк Л.А.  

12.  2070 Про постановку на балансовий облік майна, - каплички Архангелу Михаїлу та 

Меморіалу землякам – захисникам України, що знаходиться в міському парку 

культури та відпочинку,  м.Мала Виска, вул.Центральна  

Постолюк Л.А.  

13.  2071 Про депутатський запит Тарана Р.П. Постолюк Л.А.  

14.  2072 Про внесення змін до Програми про надання одноразової допомоги    

15.  2073  Земельні питання  Цибульський  



 
 

Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою 

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

гр. Король Ніни Володимирівни  

І.А. 

16.  2074 Про вилучення земельних ділянок    

17.  2075 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянам міської ради 
  

18.  2076 Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою 

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

гр. Гуцалу Юрію Миколайовичу для ведення особистого селянського 

господарства у власність на території Маловисківської міської ради (за межами 

населеного пункту) 

  

19.  2077 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Богдану Михайловичу за адресою: вул. Шкільна, 31, м. Мала Виска, 

Маловисківського району, Кіровоградської області 

  

20.  2078 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Віталіївні за адресою: вул. Гоголя, 75, м. Мала Виска, Маловисківського району, 

Кіровоградської області 

  

21.  2079 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Валентинівні за адресою: вул. Європейська, 77, м. Мала Виска, Маловисківського 

району, Кіровоградської області 

  

22.  2080 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Миколі Володимировичу за адресою:   вул. Петра Кізіма, 25, с. Олександрівка, 

Маловисківського району, Кіровоградської області 

  

23.  2081 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Валентині Валеріївні за адресою: вул. В. Бровченка, 15 м. Мала Виска 

Кіровоградської області 

  

24.  2082 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу та 

об’єднання земельних ділянок гр. Демченко Олені Григорівни за адресою: 

Кіровоградська область, Маловисківський район   м. Мала Виска, вул. Велігіна, 

77 

  



 
 

25.  2083 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Катерині Іванівні за адресою: вул. Матусівська, 21-а м. Мала Виска, 

Маловисківського району, Кіровоградської області 

  

26.  2084 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність  гр. Мандрика Ганні Андріївні за адресою:  вул. Шевченка, 34 с. 

Первомайське Маловисківського району Кіровоградської області 

  

27.  2085 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність  гр. Кудрі Олександру Васильовичу за адресою:  пров. Шкільний, 22 с. 

Краснопілка, Маловисківського району, Кіровоградської області 

  

28.  2086 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність гр. Підгайку Олександру Віталійовичу за адресою:  пров. Східний, 9 с. 

Олександрівка, Маловисківського району, Кіровоградської області 

  

29.  2087 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Разілевичу Анатолію Никифоровичу для індивідуального 

садівництва, за адресою: Кіровоградська область Маловисківський район,  м. 

Мала Виска, вул. Тобілевича, 68 

  

30.  2088 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Грузін Анні Вадимівні для ведення особистого селянського 

господарства за адресою: Кіровоградська область Маловисківський район, 

Маловисківська міська рада (за межами населеного пункту) 

  

31.  2089 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність  гр. Грузіну Ігору Олександровичу для ведення особистого селянського 

господарства за адресою: Кіровоградська область Маловисківський район, 

Маловисківська міська рада (за межами населеного пункту) 

  

32.  2090 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність  гр. Ценцурі Сергію Миколайовичу для ведення особистого 

селянського господарства за адресою: Кіровоградська область Маловисківський 

район, Маловисківська міська рада (за межами населеного пункту) 

  

33.  2091 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність  гр. Барановському Олексію Миколайовичу для ведення особистого 

селянського господарства за адресою: Кіровоградська область Маловисківський 

район, Маловисківська міська рада (за межами населеного пункту) 

  

34.  2092 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність  гр. Бережному Володимиру Миколайовичу для ведення особистого 
  



 
 

селянського господарства за адресою: Кіровоградська область Маловисківський 

район, Маловисківська міська рада (за межами населеного пункту) 

35.  2093 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Дорохтей Тетяні Олександрівні для ведення особистого селянського 

господарства за адресою: Кіровоградська область Маловисківський район,           

с. Заповідне (за межами населеного пункту) 

  

36.  2094 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Дорохтею Олексію Вікторовичу для ведення особистого 

селянського господарства за адресою: Кіровоградська область Маловисківський 

район,  с. Заповідне (за межами населеного пункту) 

  

37.  2095 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Мельниченко Марії Валентинівні для ведення особистого 

селянського господарства за адресою: Кіровоградська область Маловисківський 

район  Маловисківська міська рада (за межами населеного пункту) 

  

38.  2096 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність  гр. Чухрій Світлані Петрівні для ведення особистого селянського 

господарства за адресою: Кіровоградська область, Маловисківський район, 

Маловисківська міська рада (за межами населеного пункту) 

  

39.  2097 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність  гр. Ненадовичу Володимиру Григоровичу для ведення особистого 

селянського господарства за адресою: Кіровоградська область Маловисківський 

район  Маловисківська міська рада (за межами населеного пункту) 

  

40.  2098 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Пісній Інні Віталіївні для ведення особистого селянського 

господарства за адресою: Кіровоградська область, Маловисківський район,  

Маловисківська міська рада (за межами населеного пункту) 

  

41.  2099 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Кірі Тетяні Вікторівні для ведення особистого селянського 

господарства за адресою: Кіровоградська область, Маловисківський район,  

Маловисківська міська рада (за межами населеного пункту) 

  

42.  2100 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Сиротіній Лідії Василівні для ведення особистого селянського 

господарства за адресою: Кіровоградська область, Маловисківський район,  

Маловисківська міська рада (за межами населеного пункту) 

  

43.  2101 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у   



 
 

власність  гр. Тупаленко Лілії Вікторівні для ведення особистого селянського 

господарства за адресою: Кіровоградська область, Маловисківський район,  

Маловисківська міська рада (за межами населеного пункту) 

44.  2102 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду ТОВ «Сімтая Груп» для розміщення та обслуговування комплексу 

будівель і споруд за адресою: Кіровоградська область, Маловисківський район,  

м. Мала Виска, вул. Новомиргородське шосе, 3 

  

45.  2103 Про надання дозволу гр. Шулімі Вікторії Олександрівні 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 багатоквартирного житлового будинку № 

84 

  

46.  2104 Про надання дозволу гр. Волошиній Людмилі Вікторівні 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 № 7 

  

47.  2105 Про надання дозволу гр. Дорохтею Олексію Вікторовичу 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 № 7а 

  

48.  2106 Про попереднє погодження місця розташування тимчасової споруди для 

провадження підприємницької діяльності гр. Ісаєву Валентину Володимировичу 

за адресою: вул. Тобілевича, 53а м. Мала Виска Маловисківського району 

Кіровоградської області  

  

49.  2107 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) 

  

50.  2108 Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства  

  

51.  2109 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою, 

щодо поділу земельної ділянки, кадастровий номер 3523110100:02:005:0001 з 

метою передачі у власність  

  

52.  2110 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою, 

щодо поділу земельної ділянки, кадастровий номер 3523110100:02:005:0001 з 
  



 
 

метою передачі у власність  

53.  2111 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою, 

щодо поділу земельної ділянки, кадастровий номер 3523110100:02:005:0001 з 

метою передачі у власність  

  

54.  2112 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою, 

щодо поділу земельної ділянки, кадастровий номер 3523110100:02:005:0001 з 

метою передачі у власність  

  

55.  2113 Про надання згоди на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в користування на умовах оренди  громадянам міської ради 
  

56.  2114 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду ТОВ «Агрофірма Маяк» для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва (господарчий двір) за адресою: Кіровоградська область, 

Маловисківський район м. Мала Виска, вул. В. Бровченка, 63-Е 

  

57.  2115 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду ТОВ «Агрофірма Маяк» для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва за адресою: Кіровоградська область, Маловисківський район м. 

Мала Виска вул. В. Бровченка, 63-И 

  

 


