
 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ  51  сесії ( 28 лютого  2019 )  №  

 

№ з/п Назва проекту рішення Розробники  

1.  Про звіт про виконання  міського бюджету за 2018 рік Похила Л.В. 

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

3.  
Про виконання Програми соціально- економічного і культурного розвитку території Маловисківської 

міської ради за 2018 рік 
 

4.  
Про внесення змін до рішення міської ради  від 28 грудня 2018 року №1323 «Про внесення змін Програми 

розвитку комунального підприємства Мала Виска Водоканал  на 2018 – 2020 роки» 
 

5.  
Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності територіальної громади Маловисківської міської 

ради на 2019 рік 
Пісний С.А. 

6.  Про створення  Молодіжної Ради та затвердження Положення про Молодіжну Раду Маловисківської ОТГ Шпак А.В. 

7.  Про затвердження Програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2019-2021 роки Шпак А.В. 

8.  

Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 27 вересня  2018 року № 1203 «Про затвердження 

програми забезпечення інвалідів, дітей-інвалідів технічними  засобами для використання в побутових 

умовах на 2018 -2020 роки 

Шпак Т.М. 

9.  
Про надання одноразової матеріальної щорічної допомоги Почесному громадянину міста Мала Виска 

Довганю А.П. 
Жовтило А.В. 

10.  
Про прийняття у спільну власність територіальних громад Маловисківської ОТГ  автомобіля  та  

затвердження акта приймання-передачі автомобіля для надання соціальних послуг мешканцям 

Маловисківської ОТГ 

Хмара І.І. 

11.  
Про затвердження Комплексної програми мобілізації зусиль Маловисківської міської ради та управління 

Державної казначейської служби по покращенню обслуговування розпорядників і одержувачів 

бюджетних 

Піньковська О.О. 

12.  
Про внесення змін до складу та положення Комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради 
 

13.  
Про затвердження та виконання міської програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції 

ООН про права дитини» на період до              2021 року на території Маловисківської міської об’єднаної 

територіальної громади 

 

14.  Земельні питання Цибульський І.А 

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 дитячого майданчика по вул. Кондратюка в м.Мала Виска (проекту  немає )   

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

  


