
ПОРЯДОК ДЕННИЙ  24 сесії ( 27 липня  2017 року) 

№ з/п Назва проекту рішення 

Відповідальні за 

розроблення 

проекту 

(профільний 

заступник, 

начальники 

відділів, 

спеціалісти) 

Голова постійної 

комісії , яка 

погоджувала 

проект рішення 

 1. Про звіт про виконання міського бюджету за 2 квартал 2017 року Стець І.О. ПрилуцькийМ.М. 

 
2. Про внесення змін до рішення від 22 грудня  2016 року №450 «Про міський бюджет  на 

2017 рік» 

Стець І.О. ПрилуцькийМ.М. 

 3. Про затвердження проектних  заявок 
Постолюк Л.А. Бровченко О.Д . 

Прилуцький М.М.  

 

4. Про внесення доповнень до рішення сесії міської ради від 22 грудня  2016 року  № 

448 «Про затвердження Програми соціального захисту малозабезпечених верств 

населення на 2017-2020 роки» 

Хмара І.І. ПрилуцькийМ.М. 

Жигалов Т.М. 

 

5. Про внесення доповнень до рішення сесії міської ради від 22 грудня  2016 року № 

447 «Про затвердження Програми соціального захисту громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи на 2017-2020 роки» 

Хмара І.І. ПрилуцькийМ.М. 

Жигалов Т.М. 

 
6. Про покладання обов’язків із вчинення нотаріальних дій та вчинення дій щодо 

ведення погосподарського обліку на виконуючих обов’язки старости   
 

Линник Л.І. Ніколенко О.В. 

 
7. Про виготовлення гербових номерних печаток старостам сіл Маловисківської міської 

ради 

Линник Л.І. Ніколенко О.В. 

 
8. Про звільнення окремих категорій осіб від оплати вартості деяких адміністративних 

послуг, яка зараховується до міського бюджету 

Линник Л.І. Ніколенко О.В. 

ПрилуцькийМ.М. 

 9. Про впорядкування орендних  відносин Линник Л.І. Бровченко О.Д. 

 
10. Про затвердження Правил етичної поведінки посадових осіб Маловисківської міської 

ради та її виконавчих органів 

Линник Л.І. Ніколенко О.В. 

 
11. Про підтримання ініціативи  ЄС для  країн Східного Партнерства  «Мери За Економічне 

Зростання» 

Федоренко Г.В.  Ніколенко О.В. 

Бровченко О.Д. 

 
12. Про затвердження Порядку призначення на посаду керівників навчальних закладів 

Маловисківської міської ради Кіровоградської області 

Шпак А.В. Ніколенко О.В. 

Артишко В.В. 

 
13. Про  вилучення   земельних ділянок   

 

Цибульський І.А. Кирстя О.Л. 

 
14. 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 

 
15. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянам міської ради 

  

 

16. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Крило М. Г. за адресою: 

вул. Зарічна, 13, м. Мала Виска, Кіровоградської області 

  

 

17. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Захарчуку А.М. за адресою: вул. Польова, 2-Б м. Мала Виска, Кіровоградської 

області 

  

 

18. Про надання згоди гр. Недільченку Володимиру Васильовичу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для будівництва та 

розміщення гаража для легкового автомобіля в м. Мала Виска по вул. Європейській 

  

 

19. Про надання дозволу гр. Колесніковій Т.О. на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 

розміщення ТС на умовах особистого строкового сервітуту в м. Мала Виска по вул. 

Велігіна 

  

 
20. Про надання у власність земельної ділянки гр. Назарчук С.Ю. за адресою: вул. Горіхова, 

37, м.Мала Виска Маловисківського району Кіровоградської області 

  

 

21. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Кобкіну В. П. за 

адресою: вул. Берегова, 12, м. Мала Виска, Кіровоградської області 

  

 

22. Про депутатський запит Разілевича Р.А. Про затвердження Програми фінансової 

підтримки громадської організації «Маловисківське районне товариство учасників 

АТО» на 2017 рік 

Разілевич  Р.А. 

Постолюк Л.А. 

Ніколенко О.В. 

Бровченко О.Д. 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

  

  
 


