
     
УКРАЇНА 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
МАЛОВИСКІВСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 
від  11 червня  2019 року                                                                                       №  23 /б  

м. Мала Виска 
 
 

Про скликання чергової п’ятдесят п’ятої 

сесії Маловисківської міської ради  

 

 

Відповідно до п.5 ст.46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

скликати чергову п’ятдесят п’яту  сесію  Маловисківської міської ради  25 червня   2019 

року о 10.00. в сесійній залі міської ради, м. Мала Виска, вул. Спортивна, 6. 
На розгляд сесії внести питання: 

 
1. Про внесення змін до рішення від 18 грудня  2018 року № 1297 «Про міський 

бюджет  на 2019 рік»; 
2. Про затвердження  Плану заходів  з реалізації Стратегії розвитку  Маловисківської  

міської об’єднаної  територіальної громади на   2019 - 2020 роки»; 

3. Про затвердження проектної заявки «Придбання спецтехніки (автогрейдера) для 
комунальних потреб КП «Мала Виска МКП»»; 

4. Про постановку на балансовий облік майна, придбаного в рамках програми 
«ДОБРЕ»; 

5. Про затвердження складу та організацію  роботи конкурсної комісії для проведення 

конкурсу на заміщення  вакантної посади директора Маловисківської гімназії; 
6. Про затвердження складу та організацію  роботи конкурсної комісії для проведення 

конкурсу на заміщення  вакантної посади директора Маловисківської ЗШ № 3 І-ІІІ 
ступенів;  

7. Про надання дозволу на проведення конкурсу на право оренди нерухомого майна 

комунальної власності Маловисківської міської ради; 
8. Про продовження строку дії договорів оренди приміщень ФАПів ; 

9. Про продовження користування на умовах безоплатного користування (позички) 
комунального майна, належного  Маловисківській міській  об’єднаній  
територіальній громаді  в особі Маловисківської міської ради; 

10. Про внесення змін до  Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів у 
сфері господарської діяльності Маловисківської міської ради Маловисківської 

міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік»; 
11. Про затвердження Протоколу засідання конкурсного комітету з розгляду наданих 

конкурсних пропозицій та визначення переможця конкурсу з надання послуг зі 

збору та вивезення твердих побутових відходів в межах території Маловисківської 
міської об'єднаної територіальної громади; 

12. Про  обмеження реалізації алкогольних напоїв на території міста Мала Виска та 
Маловисківської ОТГ  в нічний час: 

13. Про встановлення ставок та пільг зі сплати податку  на нерухоме майно, відмінне 

від земельної ділянки по Маловисківській  міській раді (Маловисківській 
об’єднаній територіальній громаді) на 2020 рік; 



14. Про встановлення ставки акцизного  податку з реалізованих суб’єктами 
господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів   на території 
Маловисківської міської ради   Маловисківської ОТГ на 2020 рік; 

15. Про затвердження ставок  єдиного податку   для   першої   та другої групи фізичних 
осіб-підприємців на 2020 рік по Маловисківській міській раді Маловисківської  

ОТГ; 
16. Про встановлення ставки  транспортного  податку; 
17. Про затвердження Положення про порядок продажу земельних ділянок 

комунальної власності та права на їх оренду на земельних аукціонах на території 
Маловисківської міської ради; 

18. Про затвердження рекомендованого розміру орендної  плати за землю в % від 
нормативної  грошової оцінки землі  на 2020 рік; 

19. Про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку на території 

Маловисківської міської ради (Маловисківської об’єднаної територіальної 
громади) на 2020 рік 

20. Земельні питання; 
21. Інші питання. 

 

 
 

 
Маловисківський міський голова                                                                Ю.Л.ГУЛЬДАС  


