
Нумерація рішень  11 сесії  (26 серпня  2021 року), І засідання   

№ рішення з/п Назва  рішення 

1.       825 Про виконання Програми  соціально - економічного розвитку Маловисківської  міської    

територіальної  громади за  І півріччя 2021 року 

2.       826 Про внесення змін до рішення від 22 грудня  2020 року № 54  «Про бюджет Маловисківської міської територіальної громади на 2021 рік» 

3.       827 Про затвердження  Положення про порядок оплати та надання пільг  по оплаті за навчання в Маловисківській дитячій школі мистецтв 

4.       828 Про затвердження розміру  щомісячної батьківської плати за навчання дітей в Маловисківській дитячій школі мистецтв 

5.       829 Про прийняття об’єкту нерухомості, що знаходиться за адресою вул. Центральна 82, м. Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської 

області, зі спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста Новоукраїнського району у комунальну власність Маловисківської міської 

територіальної громади   

6.       830 Про внесення змін  до структури та загальної  чисельності працівників  відділу культури та туризму Маловисківської міської ради 

7.       831 Про створення резервного фонду та затвердження Положення про використання коштів резервного фонду бюджету Маловисківської міської 

територіальної громади 

8.       832 Про  створення комісії з обстеження  житлових та нежитлових будівель, споруд  та земельних ділянок усіх форм власності при  Маловисківській 

міській раді 

9.       833 Про внесення змін до Положення про комісію Маловисківської міської ради  з питань надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які 

опинилися в складних життєвих обставинах,  та її складу 

10.       834 Про внесення змін до Програми та Положення  про надання одноразової  матеріальної допомоги громадянам Маловисківської міської  

територіальної громади на 2021-2023 роки 

11.      835 Про затвердження Положення про оренду майна Маловисківської міської територіальної громади та забезпечення відносин у сфері оренди 

комунального майна 

12.      836 Про затвердження Переліку другого  типу об’єктів комунальної власності  Маловисківської територіальної громади, що  підлягають передачі в 

оренду без проведення аукціону 

13.      837 Про платні послуги, що надаються населенню КНП «Маловисківська лікарня» Маловисківської міської ради Новоукраїнського району 

Кіровоградської області 

14.      838 Про затвердження  Положення  про порядок складання, затвердження  фінансового плану КНП «Маловисківська лікарня» Маловисківської 

міської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області 

15.       839 Про затвердження печатки, штампи, фірмовий бланк Комунального некомерційного підприємства «Маловисківська лікарня» Маловисківської 

міської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області 

16.       840 Про прийняття  матеріалів від фізичної особи     

17.       841 Про передачу  майна (ПК) з балансу Маловисківської міської ради на баланс відділу освіти, молоді та спорту міської ради    

18.       842 Про надання згоди на прийняття майна з державної у комунальну власність Маловисківської міської територіальної громади 

19.       843 Про затвердження Положення  про конкурс  на посаду директора комунального  закладу загальної середньої освіти Маловисківської міської ради  

Кіровоградської області (нова редакція)  

20.       844 Про затвердження складу та організацію  роботи конкурсної комісії для проведення конкурсу на заміщення  вакантної посади директора 

Комунального закладу «Маловисківський ліцей імені Г.М.  Перебийноса» Маловисківської міської ради Кіровоградської області 

21.       845 Про затвердження складу та організацію  роботи конкурсної комісії для проведення конкурсу на заміщення  вакантної посади директора 

Комунального закладу «Мануйлівський ліцей-заклад дошкільної освіти» Маловисківської міської ради Кіровоградської області 

 


