
 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ  54  сесії ( 30 травня  2019 )  № 1525  -  

 
Назва проекту рішення Розробники  

Голови 

постійних 

комісій, які 

розглядають 

проекти  

1.  

Про затвердження переліку проектів, які будуть реалізуватися у 2019 році у Маловисківській  

міській об’єднаній  територіальній громаді  за рахунок коштів  субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам  на формування  інфраструктури об’єднаних територіальних громад 

Постолюк Л.А. 

Бровченко О.Д. 

Прилуцький 

М.М. 

2.  

Про затвердження переліку проектів, які будуть реалізуватися у 2019 році у Маловисківській  

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

розвитку «Майбутнє громади в наших руках» 

Постолюк Л.А. 

Бровченко О.Д. 

Прилуцький 

М.М. 

3.  Про внесення змін до рішення від 18 грудня  2018 року № 1297 «Про міський бюджет  на 2019 рік» Похила Л.В. 
Прилуцький 

М.М. 

4.  

Про внесення змін до міської  Програму оздоровлення і відпочинку дітей Маловисківської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2018 - 2022 роки, затвердженої рішенням ради від 27.11.2017 

року №742 

Захватихата П.В. 
Артишко В.В. 

Жигалов Т.М. 

5.  
Про внесення змін до складу Комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради 
Захватихата П.В. 

Артишко В.В. 

Жигалов Т.М. 

6.  

 

Про внесення змін до структури та чисельності при виконавчих органах  Маловисківської міської 

ради 

Берегуленко 

Т.М. 
Ніколенко О.В. 

7.  

 

Про передачу з балансу КП «Мала Виска ЖЕД» на баланс КП «Мала Виска МКП» металевих 

конструкцій паркану 
Пісний С.А. 

Бровченко О.Д. 

 

8.  
Про внесення змін до міської комплексної Програми профілактики злочинності і правопорушень 

на території Маловисківської міської  об’єднаної територіальної громади на 2016-2020 роки 
Постолюк Л.А. Жигалов Т.М. 

9.  земельні питання Про  вилучення   земельних ділянок  
Цибульський 

І.А. 
Кирстя О.Л. 

10.  
Про припинення права постійного користування земельною ділянкою кадастровий номер 

3523180600:02:000:0780 

Цибульський 

І.А. 
Кирстя О.Л. 

11.  Про припинення права постійного користування земельною ділянкою 3523184800:02:000:0499 
Цибульський 

І.А. 
Кирстя О.Л. 

12.  Про припинення права постійного користування земельною ділянкою 3523184800:02:000:1436 
Цибульський 

І.А. 
Кирстя О.Л. 

13.  Про припинення права постійного користування земельною ділянкою 3523184800:02:000:0503 
Цибульський 

І.А. 
Кирстя О.Л. 



 
 

14.  Про припинення права постійного користування земельною ділянкою 3523184800:02:000:1424 
Цибульський 

І.А. 
Кирстя О.Л. 

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

власність громадянам міської ради 

Цибульський 

І.А. 
Кирстя О.Л. 

16.  
Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

меж земельних ділянок  в натурі (на місцевості) для передачі їх у власність гр. Коркачу Василю 

Івановичу за адресою вул. Містичкова, 35 м. Мала Виска Кіровоградської області 

Цибульський 

І.А. 
Кирстя О.Л. 

17.  
Про надання дозволу   на    виготовлення  проекту  землеустрою  щодо відведення  земельної 

ділянки в постійне користування Головному управлінню Національної поліції в Кіровоградській 

області по вул. Центральна,81 в м. Мала Виска  

Цибульський 

І.А. 
Кирстя О.Л. 

18.  

Про надання згоди на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки  в натурі (на місцевості) Відкритому акціонерному 

товариству по газопостачанню та газифікації «Кіровоградгаз» по вул. Європейська, 86 в м. Мала 

Виска Кіровоградської області 

Цибульський 

І.А. 
Кирстя О.Л. 

19.  
Про надання в користування на умовах оренди земельної ділянки ТОВ «КОРСО ТАУН»                           

за адресою: вул. Європейська, 93-а м. Мала Виска, Кіровоградської області 

Цибульський 

І.А. 
Кирстя О.Л. 

20.  
Про дострокове припинення права користування на умовах оренди земельною ділянкою за 

адресою: вул. Велігіна, 80 м. Мала Виска, Кіровоградської області 

Цибульський 

І.А. 
Кирстя О.Л. 

21.  
Про надання в користування на умовах оренди земельної ділянки ТОВ «Дерево Індустрія» за 

адресою: вул. Велігіна, 80 м. Мала Виска, Кіровоградської області 

Цибульський 

І.А. 
Кирстя О.Л. 

22.  
Про надання земельної ділянки у власність  гр. Ковальчук Юлії Миколаївні для ведення особистого 

селянського господарства за адресою с. Олександрівка Маловисківського району Кіровоградської 

області (за межами населеного пункту) 

Цибульський 

І.А. 
Кирстя О.Л. 

23.  
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості)    гр. Ніколаєву Миколі Вікторовичу за адресою: вул. 

Гоголя, 113 м. Мала Виска, Кіровоградської області 

Цибульський 

І.А. 
Кирстя О.Л. 

24.  
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості)   гр. Яшан Наталії Іванівні та Лойтрі Сергію 

Миколайовичу за адресою: вул. Велігіна, 30/2 м. Мала Виска, Кіровоградської області 

Цибульський 

І.А. 
Кирстя О.Л. 

25.  
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Малахатьку Василю Петровичу за адресою:  вул. В. 

Чабана, 68а м. Мала Виска, Кіровоградської області 

Цибульський 

І.А. 
Кирстя О.Л. 

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

земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Підопригорі Тамарі Зіновіївні за адресою:  вул. 

Сонячна, 32 м. Мала Виска, Кіровоградської області 

Цибульський 

І.А. 
Кирстя О.Л. 



 
 

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

земельної ділянки в натурі (на місцевості)   гр. Соїній Ользі Василівні за адресою:  вул. Гоголя, 25 

м. Мала Виска, Кіровоградської області 

Цибульський 

І.А. 
Кирстя О.Л. 

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

гр. Рибальченко Надії Степанівні за адресою: вул. Шевченка, 52 А с. Первомайське 

Маловисківського району 

Цибульський 

І.А. 
Кирстя О.Л. 

29.  
 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність                         

гр. Ратнікову Олександру Анатолійовичу за адресою: вул. Вербова, 2 с. Олександрівка 

Маловисківського району 

Цибульський 

І.А. 
Кирстя О.Л. 

30.  
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність                         

гр. Нікітіну Миколі Олександровичу  за адресою: вул. Нижня, с. Новомиколаївка Маловисківського 

району 

Цибульський 

І.А. 
Кирстя О.Л. 

31.  
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність                         

гр. Нікітіній Олені  Миколаївні  за адресою: вул. Нижня, с. Новомиколаївка Маловисківського 

району 

Цибульський 

І.А. 
Кирстя О.Л. 

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

земельних ділянок в натурі (на місцевості )   гр. Германовій Людмилі Яківні за адресою: вул. 

Першотравнева, 48 с. Олександрівка Маловисківського району 

Цибульський 

І.А. 
Кирстя О.Л. 

33.  
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність                         

гр. Коржевській Світлані Федорівні  за адресою: провул. Зарічний, 28 м. Мала Виска 

Маловисківського району 

Цибульський 

І.А. 
Кирстя О.Л. 

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

земельних ділянок в натурі (на місцевості )   гр. Ніколаєвій Ользі Афанасіївні за адресою: вул. 

Зарічна, 4 с. Паліївка Маловисківського району 

Цибульський 

І.А. 
Кирстя О.Л. 

35.  

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

земельної ділянки в натурі (на місцевості ) наданої в оренду гр. Гапченко Світлані Степанівні для 

ведення особистого селянського господарства на території Маловисківської міської ради 

Маловисківського  району Кіровоградської області (за межами населеного пункту) 

Цибульський 

І.А. 
Кирстя О.Л. 

36.  

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в користування на 

умовах оренди гр. Шостаку Юрію Миколайовичу для ведення особистого селянського 

господарства за адресою: Кіровоградська область Маловисківський район на території 

Маловисківської міської ради (за межами населеного пункту) 

Цибульський 

І.А. 
Кирстя О.Л. 

37.  
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність     гр. 

Коркач Ларисі Анатоліївні за адресою: вул. Степова, 17 с. Первомайське Маловисківського району 

Цибульський 

І.А. 
Кирстя О.Л. 

38.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж Цибульський Кирстя О.Л. 



 
 

земельної ділянки в натурі (на місцевості)  гр. Бирзул Тетяні Миколаївні за адресою:  вул. 

Бессарабська, 76 м. Мала Виска, Кіровоградської області 

І.А. 

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

земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Іванченко Світлані Федорівні за адресою:  вул. 

Велігіна, 23б м. Мала Виска, Кіровоградської області 

Цибульський 

І.А. 
Кирстя О.Л. 

40.  

Про надання дозволу гр. Сичову Анатолію Миколайовичу 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 № 90 

Цибульський 

І.А. 
Кирстя О.Л. 

41.  

Про надання дозволу гр. Сипливій Нелі Миколаївні на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду для будівництва та розміщення гаража для легкового 

автомобіля в м. Мала Виска по вул. Центральна, прибудинкова територія багатоквартирного 

житлового будинку № 64а 

Цибульський 

І.А. 
Кирстя О.Л. 

42.  
Про надання у власність земельної ділянки гр. Артеменко Ніні Анатоліївні за адресою: вул. 

Берегова, буд. 9, м. Мала Виска Маловисківського району Кіровоградської області 

Цибульський 

І.А. 
Кирстя О.Л. 

43.  
Про надання у власність земельної ділянки    гр. Желєзняк Любов Михайлівні за адресою: вул. 

Івана Сухомлина, буд. 101, м. Мала Виска Маловисківського району Кіровоградської області 

Цибульський 

І.А. 
Кирстя О.Л. 

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

Коваленко Катерині Юріївні  за адресою: вул. М. Коцюбинського, 48 м. Мала Виска 

Маловисківського району 

Цибульський 

І.А. 
Кирстя О.Л. 

45.  
Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою  щодо  відведення земельної ділянки в 

користування на умовах оренди гр. Самченко Тетяні Миколаївні на території Маловисківської 

міської ради Маловисківського району Кіровоградської області (за межами населеного пункту) 

Цибульський 

І.А. 
Кирстя О.Л. 

46.  
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність                         

гр. Міренкову Ігорю Андрійовичу за адресою: вул. Містечкова, 188 м. Мала Виска 

Маловисківського району 

Цибульський 

І.А. 
Кирстя О.Л. 

47.  
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність   гр. 

Карасю Миколі Івановичу для ведення особистого селянського господарства за адресою м. Мала 

Виска Маловисківського району Кіровоградська область (за межами населеного пункту) 

Цибульський 

І.А. 
Кирстя О.Л. 

48.  
Про надання згоди на розроблення проекту землеустрою  щодо  відведення земельної ділянки в 

користування на умовах оренди  громадянам міської ради (с. Паліївка) 

Цибульський 

І.А. 
Кирстя О.Л. 

49.  
Про надання згоди на розроблення проекту землеустрою  щодо  відведення земельної ділянки в 

користування на умовах оренди  громадянам міської ради (с. Вишневе) 

Цибульський 

І.А. 
Кирстя О.Л. 

50.  
Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж неуспадкованих земельних ділянок паїв в натурі (на місцевості) ФГ 

Цибульський 

І.А. 
Кирстя О.Л. 



 
 

«Прилуцький» 

51.  
Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж неуспадкованих земельних ділянок паїв в натурі (на місцевості) ФГ «Чкалова » 

Цибульський 

І.А. 
Кирстя О.Л. 

52.  
Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства у власність громадянам міської ради 

Цибульський 

І.А. 
Кирстя О.Л. 

53.  
Про надання у власність  гр. Глебовій Любові Іванівні для ведення товарного  

сільськогосподарського виробництва  

Цибульський 

І.А. 
Кирстя О.Л. 

54.  
Про надання у власність гр. Бойко Леоніду Івановичу земельної ділянки для ведення товарного  

сільськогосподарського виробництва 

Цибульський 

І.А. 
Кирстя О.Л. 

55.  
Про надання у власність гр. Ремінній Галині Олександрівні земельних ділянок для ведення 

товарного  сільськогосподарського виробництва 

Цибульський 

І.А. 
Кирстя О.Л. 

56.  
Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо об’єднання 

земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва СФГ «Скіфія Вись» 

Цибульський 

І.А. 
Кирстя О.Л. 

57.  
Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва 

  

58.  

Про попереднє погодження місця розташування тимчасової споруди для провадження 

підприємницької діяльності гр. Кудрі Вірі Петрівні за адресою вул. Центральна, м. Мала Виска 

Маловисківського району Кіровоградської області  

 

Цибульський 

І.А. 
Кирстя О.Л. 

59.  Про депутатський запит Разілевича Р.А.   

60.  
Про внесення змін до  Положення про присудження міських премій обдарованим учням, 

педагогічним працівникам та керівникам гуртків, секцій 
  

 


