
 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ  50  сесії ( 31 січня 2019 )  №  1342 

 

№ з/п Назва проекту рішення Розробники  

1.  
Про затвердження Плану перспективного розвитку території  Маловисківської міської  об’єднаної 

територіальної громади  на 2019 – 2021 роки 
Федоренко Г.В. 

2.  Про затвердження Плану роботи Маловисківської міської ради  на 2019 рік Постолюк Л.А. 

3.  Про затвердження Антикорупційних заходів  Маловисківської міської ради на 2019 рік Захватихата Т.В. 

4.  Про присвоєння звання  "Почесний громадянин  міста Мала Виска" Жовтило А.В. 

5.  Про надання матеріальної допомоги ДБСТ Кожемяків, м. Мала Виска Жовтило А.В. 

6.  
Про участь у конкурсному відборі проектної заявки «Будівництво очисних споруд м. Мала Виска 

Кіровоградської області потужністю  до 300 м3» 
Сойченко Т.В. 

7.  
Про участь у конкурсному відборі проектної заявки «Капітальний ремонт даху ЗШ № 4 І-ІІІ ступенів в 

м.Мала Виска, Маловисківського району, Кіровоградської області по вул. Європейська 17 (коригування)» 
Сойченко Т.В. 

8.  

Про участь у конкурсному відборі проектної заявки «Реконструкція водопровідних мереж вулиць міста Мала 

Виска, с.Заповідне (Комсомольське) та с.Вишневе (Ульянівка), Маловисківського району,Кіровоградської 

області (коригування)» 

Сойченко Т.В. 

9.  
Земельні питання Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянам міської ради 
Цибульський І.А. 

10.  

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) СФГ «Перебейніс Валерій Петрович»                           за 

адресою: вул. В. Бровченка, 16 м. Мала Виска, Кіровоградської області 

 

11.  

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості)                           гр. Варєха Василю Івановичу за адресою: вул. 

Гагаріна, 18 м. Мала Виска, Кіровоградської області 

 

12.  

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості)   гр. Рибалко Олені Борисівні за адресою: вул. Калинова, 17 м. 

Мала Виска, Кіровоградської області 

 

13.  

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

користування на умовах оренди ТОВ «Сімтая Інфо» за адресою: вул. Новомиргородське шосе, 3а Мала 

Виска, Кіровоградської області  

 



 
 

14.  
Про надання згоди на розроблення проекту землеустрою  щодо  відведення земельної ділянки в 

користування на умовах оренди  громадянам міської ради 
 

15.  

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

Дмитру Васильовичу для ведення особистого селянського господарства за адресою: вул. Степова с. 

Олександрівка Маловисківського району Кіровоградська область 

 

16.  

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

Дмитру Володимировичу для ведення особистого селянського господарства за адресою: Кіровоградська 

область Маловисківського району (за межами населеного пункту) 

 

17.  

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості)  гр. Порубенко Людмилі Леонідівні за адресою: І пров. 

Професійний, 44 м. Мала Виска, Кіровоградської області 

 

18.  

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність                         

гр. Костенко Людмилі Іванівні за адресою: вул. Перемоги, 8 с. Олександрівка Маловисківського району 

 

 

19.  

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність                         

гр. Зарудньому Миколі Адамовичу за адресою: вул. Перемоги, 6 с. Олександрівка Маловисківського 

району 

 

20.  Про постановку на балансовий облік лед - екрану, придбаного  в рамках програми «ДОБРЕ»  

21.  Про депутатський запит Лахтая М.М.  

 

1. Про постановку на балансовий облік дитячого майданчика, придбаного ГО «Бухгалтер Маловисківщини» () 

2. Про постановку на балансовий облік вуличних тренажерів, придбаних в рамках програми «ДОБРЕ» 

3. Про постановку на балансовий облік вуличних тренажерів, придбаних ГО «Наше місто – спільний дім» 

4. Про постановку на балансовий облік дитячого майданчика, придбаного ГО «ДієVo»  

5. Про постановку на балансовий облік Будиночка на деревах , команда Шейк 
  

 


