
 
 

Перелік рішень  70 сесії (28 серпня 2020 ) з № 2436  по № 2510 

1.  2436 Про звіт про виконання бюджету Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади  за ІІ 

квартал 2020 року; 
  

2.  2437 Про виконання програми соціально - економічного  розвитку Маловисківської  міської ради за січень -  

червень 2020 рік; 
  

3.  2438 Про затвердження переліку проектів, які будуть реалізуватися у 2020 році  у Маловисківській міській 

об’єднаній територіальній громаді, як переможці конкурсу міні - проектів місцевого розвитку 

«Майбутнє громади в наших руках»; 

  

4.  2439 Про затвердження комплексної  програми протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 на 

території  Маловисківської  міської об’єднаної  територіальної громади; 
  

5.  2440 Про внесення змін до Програми соціального захисту малозабезпечених верств населення 

Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки затвердженого 

рішенням міської ради від 30 квітня 2020 року № 2238; 

  

6.  2441 Про внесення змін до міської програми розвитку КП Мала Виска Водоканал;   

7.  2442 Про внесення змін до рішення від 12 грудня  2019 року № 1929 «Про бюджет Маловисківської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2020 рік»; 
  

8.  2443 Про внесення змін до рішення шістдесятої  сесії сьомого скликання міської ради «Про надання згоди 

на безоплатне прийняття до комунальної власності територіальної громади» від 28 листопада 2019 

року за №1924; 

  

9.  2444 Про затвердження передавальних актів ЗШ №3;   

10.  2445 Про затвердження актів приймання - передачі багатоквартирних житлових будинків;   

11.  2446 Про передачу з балансу КП «Мала Виска ЖЕД» Маловисківської  міської ради житлового будинку № 

54 по вул. Горіхова  в м. Мала Виска для самостійного управління  співвласників багатоквартирного 

будинку; 

  

12.  2447 Про виплату грошової премії випускникам закладів загальної середньої освіти Маловисківської 

міської ради, які здобули найвищі бали на ЗНО; 
  

13.  2448 Про виплату міської премії обдарованим учням закладів освіти Маловисківської  міської ради;   

14.  2449 Про затвердження  Положень  Структурних підрозділів виконавчого  комітету Маловисківської 

міської ради; 
  

15.  2450 Про створення ЦНАПу Маловисківської міської ради;   

16.  2451 Про звернення депутатів Маловисківської міської ради до депутатів Маловисківської районної ради 

про передачу  об’єкту нерухомого  майна, що знаходиться за адресою вул. Центральна, 76, м.Мала 

Виска Маловисківського району Кіровоградської області, для розміщення ЦНАПу Маловисківської 

міської ради; 

  

17.  2452 Про надання попередньої  згоди на прийняття майна - цілісного майнового об’єкту,  що знаходиться 

за адресою вул. Центральна, 76, м.Мала Виска Маловисківського району Кіровоградської області,  зі 

спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста Маловисківського  району у комунальну 

власність Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади;   

  



 
 

18.  2453 Про затвердження переліку та умов продажу земельних ділянок право оренди на які підлягає 

продажу на земельних торгах у формі аукціону на території  міста Мала Виска  

Кіровоградської  області 

  

19.  2454 Про надання дозволу на розроблення проекту із землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в користування на умовах оренди шляхом проведення аукціону 

Цибульський 

І.А.  
Кирстя О.Л. 

20.  2455 
Про вилучення земельних ділянок  

Цибульський 

І.А.  
Кирстя О.Л. 

21.  2456 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянам міської ради 

Цибульський 

І.А.  
Кирстя О.Л. 

22.  2457 Про надання у власність земельної ділянки гр. Тарнавській Наталії Вікторівні за адресою: 

вул. Кудрівська, буд. 49, м. Мала Виска Маловисківського району Кіровоградської області 

Цибульський 

І.А.  
Кирстя О.Л. 

23.  2458 Про надання у власність земельної ділянки гр. Слюнявченко Валентині Володимирівні за 

адресою: вул. Шевченка, буд. 10, м. Мала Виска Маловисківського району Кіровоградської 

області 

Цибульський 

І.А.  
Кирстя О.Л. 

24.  2459 Про надання у власність земельної ділянки гр. Плешешниковій Вікторії Сергіївні за адресою: 

вул. Кудрівська, буд. 57, м. Мала Виска Маловисківського району Кіровоградської області 

Цибульський 

І.А.  
Кирстя О.Л. 

25.  2460 Про надання у власність земельних ділянок гр. Дрозд Валентині Олексіївні за адресою: вул. 

Паліївська, буд. 46, м. Мала Виска Маловисківського району Кіровоградської області 

Цибульський 

І.А.  
Кирстя О.Л. 

26.  2461 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Матвієнку Віктору Васильовичу за 

адресою: вул. Перемоги, 14 с. Олександрівка, Маловисківського району Кіровоградської 

області 

Цибульський 

І.А.  
Кирстя О.Л. 

27.  2462 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Матвієнку Сергію Вікторовичу за адресою: 

вул. Садова, 2 с. Олександрівка, Маловисківського району Кіровоградської області 

Цибульський 

І.А.  
Кирстя О.Л. 

28.  2463 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Скібінському Івану Васильовичу за 

адресою: вул. Паліївська, 5 м. Мала Виска, Маловисківського району Кіровоградської області 

Цибульський 

І.А.  
Кирстя О.Л. 

29.  2464 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Мельнику Олександру Леонідовичу за 

адресою: вул. Князька, 43 м. Мала Виска, Маловисківського району Кіровоградської області 

Цибульський 

І.А.  
Кирстя О.Л. 



 
 

30.  2465 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Недіній Світлані Анатоліївні за адресою:               

вул. І. Сухомлина, 106, м. Мала Виска, Маловисківського району Кіровоградської області 

Цибульський 

І.А.  
Кирстя О.Л. 

31.  2466 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Кавуну Володимиру Володимировичу за 

адресою: вул. Бесарабська, 18 А, м. Мала Виска, Маловисківського району Кіровоградської 

області 

Цибульський 

І.А.  
Кирстя О.Л. 

32.  2467 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Чобан Любові Анатоліївні за адресою:               

вул. Лесі Українки, буд. 92, с. Паліївка, Маловисківського району Кіровоградської області 

Цибульський 

І.А.  
Кирстя О.Л. 

33.  2468 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Чабан Катерині Миколаївні за адресою:                  

вул. Бесарабська, 39, м. Мала Виска, Маловисківського району, Кіровоградської області 

Цибульський 

І.А.  
Кирстя О.Л. 

34.  2469 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Васалатій Павлині Павлівні за адресою:                  

вул. Матусівська, 47, м. Мала Виска, Маловисківського району, Кіровоградської області 

Цибульський 

І.А.  
Кирстя О.Л. 

35.  2470  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  гр. Ткаченку Сергію Григоровичу за адресою:                  

вул. І. Сухомлина, 105, м. Мала Виска, Маловисківського району, Кіровоградської області 

Цибульський 

І.А.  
Кирстя О.Л. 

36.  2471 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Мироненко Надії Іванівні за адресою:                 

пров. І. Сухомлина, 10 м. Мала Виска, Маловисківського району, Кіровоградської області 

Цибульський 

І.А.  
Кирстя О.Л. 

37.  2472  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Сіраченко Світлані Станіславівні за 

адресою:  вул. Тобілевича, 48, м. Мала Виска, Маловисківського району Кіровоградської 

області 

Цибульський 

І.А.  
Кирстя О.Л. 

38.  2473  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Силенку Анатолію Івановичу за адресою:           

вул. Радісна, 22, м. Мала Виска, Маловисківського району Кіровоградської області 

Цибульський 

І.А.  
Кирстя О.Л. 

39.  2474 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Озерному Олександру Миколайовичу за 

адресою: вул. Зарічна, 2-а, м. Мала Виска, Маловисківського району Кіровоградської області 

Цибульський 

І.А.  
Кирстя О.Л. 

40.  2475  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Солоненко Олені Іванівні за адресою:                        

1 Травня, 24, с-ще. Вишневе, Маловисківського району Кіровоградської області 

Цибульський 

І.А.  
Кирстя О.Л. 



 
 

41.  2476 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність  гр. 

Бурченко Людмилі Петрівні за адресою: вул. Правди, 5 с. Олександрівк Маловисківського 

району Кіровоградської області 

Цибульський 

І.А.  
Кирстя О.Л. 

42.  2477  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність  гр. 

Казанаку Віктору Анатолійовичу за адресою: вул. Мічуріна, 41 с. Паліївка Маловисківського 

району Кіровоградської області 

Цибульський 

І.А.  
Кирстя О.Л. 

43.  2478 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність  гр. 

Макарицькому Ігору Івановичу за адресою: вул. Перше Травня, 13 с-ще Вишневе 

Маловисківського району Кіровоградської області 

Цибульський 

І.А.  
Кирстя О.Л. 

44.  2479 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  гр. 

Макарицькому Івану Федоровичу за адресою: Кіровоградська область, Маловисківський 

район, Маловисківська міська рада (за межами населеного пункту) 

Цибульський 

І.А.  
Кирстя О.Л. 

45.  2480  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  гр. 

Попович Тетяні Михайлівні за адресою: Кіровоградська область, Маловисківський район, 

Маловисківська міська рада (за межами населеного пункту) 

Цибульський 

І.А.  
Кирстя О.Л. 

46.  2481  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  гр. 

Федоровій Тетяні Василівні за адресою: Кіровоградська область, Маловисківський район с. 

Олександрівка вул. П. Кізіма,11 

Цибульський 

І.А.  
Кирстя О.Л. 

47.  2482  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність  гр. 

Касьяненко Надії Григорівні за адресою: вул. Верхня, 2  с. Новомиколаївка Маловисківського 

району Кіровоградської області 

Цибульський 

І.А.  
Кирстя О.Л. 

48.  2483  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність  гр. 

Васильченко Тамарі Павлівні за адресою: вул. Центральна, 23 с. Первомайське 

Маловисківського району Кіровоградської області 

Цибульський 

І.А.  
Кирстя О.Л. 

49.  2484  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність  гр. 

Цуцол Галині Вікторівні за адресою: вул. Зарічна, 12а с. Паліївка Маловисківського району 

Кіровоградської області 

Цибульський 

І.А.  
Кирстя О.Л. 

50.  2485  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність  гр. 

Федоровій Тетяні Володимирівні за адресою: вул. О. Ковтуна, 116 м. Мала Виска 

Маловисківського району Кіровоградської області 

Цибульський 

І.А.  
Кирстя О.Л. 

51.  2486  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність  гр. 

Шостак Марії Федорівні за адресою: вул. Правди,  с. Олександрівка Маловисківського району 

Кіровоградської області 

Цибульський 

І.А.  
Кирстя О.Л. 

52.  2487  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність                    

гр. Чоботку Анатолію Романовичу для ведення особистого селянського господарства за 
  



 
 

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

межами населеного пункту) 

53.  2488  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність                    

гр. Німенку Сергію Вікторовичу для ведення особистого селянського господарства за 

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

межами населеного пункту) 

Цибульський 

І.А.  
Кирстя О.Л. 

54.  2489  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність                    

гр. Степанову Андрію Андрійовичу для ведення особистого селянського господарства за 

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

межами населеного пункту) 

Цибульський 

І.А.  
Кирстя О.Л. 

55.  2490  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність                    

гр. Колодич Галині Петрівні для ведення особистого селянського господарства за адресою: 

Кіровоградська область Маловисківський район, Маловисківська міська рада (за межами 

населеного пункту) 

Цибульський 

І.А.  
Кирстя О.Л. 

56.  2491 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність                    

гр. Попович Тетяні Михайлівні для ведення особистого селянського господарства за адресою: 

Кіровоградська область Маловисківський район, Маловисківська міська рада (за межами 

населеного пункту) 

Цибульський 

І.А.  
Кирстя О.Л. 

57.  2492 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність                    

гр. Чоботку Роману Миколайовичу для ведення особистого селянського господарства за 

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

межами населеного пункту) 

Цибульський 

І.А.  
Кирстя О.Л. 

58.  2493 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. 

Кравченко Аллі Володимирівні за адресою: вул. Вишнева, 74 м. Мала Виска 

Маловисківського району Кіровоградської області 

Цибульський 

І.А.  
Кирстя О.Л. 

59.  2494 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Кравченку 

Анатолію Миколайовичу у власність для ведення особистого селянського господарства за 

адресою: Кіровоградська область Маловисківський район, с. Олександрівка вул. Садова  

Цибульський 

І.А.  
Кирстя О.Л. 

60.  2495 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Фокші Тетяні 

Василівні у власність для ведення особистого селянського господарства за адресою: 

Кіровоградська область Маловисківський район, Маловисківська міська рада (за межами 

населеного пункту) 

Цибульський 

І.А.  
Кирстя О.Л. 

61.  2496 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Котовичу 

Анатолію Тимофійовичу у власність для ведення особистого селянського господарства на 

території Маловисківської міської ради Маловисківського району Кіровоградської області (за 

Цибульський 

І.А.  
Кирстя О.Л. 



 
 

межами населеного пункту)  

62.  2497 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Гайдрик Надії 

Іванівні у власність для ведення особистого селянського господарства за адресою: 

Квровоградська область, Маловисківський район Маловисківська міська рада (за межами 

населеного пункту)  

Цибульський 

І.А.  
Кирстя О.Л. 

63.  2498 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою, щодо поділу 

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

гр. Кендюху Олександру Павловичу 

Цибульський 

І.А.  
Кирстя О.Л. 

64.  2499 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою, щодо поділу 

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

гр. Стець Лілії Павлівні 

Цибульський 

І.А.  
Кирстя О.Л. 

65.  2500  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в користування на умовах оренди  громадянам міської ради 

Цибульський 

І.А.  
Кирстя О.Л. 

66.  2501 Про надання дозволу гр. Панченку Андрію Олександровичу 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   

Цибульський 

І.А.  
Кирстя О.Л. 

67.  2502 Про відмову у затвердженні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, та 

безоплатну передачу у власність земельної ділянки 

Цибульський 

І.А.  
Кирстя О.Л. 

68.  2503 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. 

69.  2504 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. 

70.  2505 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в користування на умовах оренди ТОВ «Карат» за адресою с. Краснопілка 

Маловисківського району Кіровоградської області 

Цибульський 

І.А.  
Кирстя О.Л. 

71.  2506 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в користування на умовах оренди ТОВ «Карат» за адресою с. Краснопілка 

Маловисківського району Кіровоградської області 

Цибульський 

І.А.  
Кирстя О.Л. 

72.  2507 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в користування на умовах оренди ТОВ «Карат» за адресою с. Краснопілка 

Маловисківського району Кіровоградської області 

Цибульський 

І.А.  
Кирстя О.Л. 



 
 

73.  2508 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в користування на умовах оренди ТОВ «Карат» за адресою с. Краснопілка 

Маловисківського району Кіровоградської області 

Цибульський 

І.А.  
Кирстя О.Л. 

74.  2509 
Про депутатський запит Бровченка О.Д.  від 27.08.2020 року   

75.  2510 
Про депутатський запит Разілевича Р.А.  від 28.08.2020 року   

 


