
НУМЕРАЦІЯ РІШЕНЬ   15 чергової  сесії  ( 22 грудня 2021 року) 

№ рішення з/п Назва  та номер рішення 

1.  1164. Про внесення змін до рішення від 22 грудня  2020 року № 54  «Про бюджет Маловисківської міської територіальної громади на 2021 

рік» 

2.  1165. Про затвердження Програми  соціального і  економічного  розвитку  Маловисківської міської   територіальної  громади  на 2022 рік 

3.  1166. Про встановлення надбавок, надання матеріальної допомоги та преміювання міського голови   

4.  1167. Про бюджет Маловисківської  міської територіальної громади  на 2022 рік 

5.  1168. Про внесення змін до  переліку платних послуг, що надаються  населенню  КНП «Маловисківська лікарня»  

Маловисківської міської ради  Новоукраїнського району Кіровоградської області 

6.  1169. Про фін.план КП  ЦПМСД Маловисківської міської ради  Новоукраїнського району Кіровоградської області 

7.  1170. Про внесення змін до рішення міської ради від 27 квітня 2021 року № 491 «Про затвердження Програми фінансування компенсації 

фізичним особам, які надають соціальні послуги та проживають на території Маловисківської міської територіальної громади на 2021-2023 

роки» 

8.  1171. Про визначення видів оплачуваних суспільно-корисних  

робіт для засуджених та правопорушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді  громадських робіт або засуджено 

за вчинення злочинів до даного покарання та переліку об’єктів для відбування особами таких робіт у 2022 році 

9.  1172. Про визначення видів оплачуваних громадських робіт та визначення об’єктів для організації проведення таких робіт у 2022 році 

10.  1173. Про  затвердження договорів,  додаткових угод укладених   Маловисківським  міським   головою  

від імені  ради  в міжсесійний період за 2021 рік 

11.   1174. Про продовження строку дії договору безоплатного користування (позички) комунального майна № 237 від 21.11.2019, належного  

Маловисківській міській    територіальній громаді  в особі Маловисківської міської ради 

12.  1175. Про продовження строку користування  на умовах безоплатного користування (позички) комунального майна, належного  

Маловисківській міській    територіальній громаді в особі Маловисківської міської ради 

13.  1176.Про передачу  на умовах безоплатного користування (позички) комунального майна, належного  Маловисківській міській   

територіальній громаді в особі Маловисківської міської ради   Управлінню соціального захисту Новоукраїнської РДА 

14.  1177. Про затвердження міської цільової соціальної програми «Молодь Маловисківщини» на 2022-2025 роки 

15.  1178. Про затвердження міської цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання у Маловисківській ТГ на період до 

2025 року 

16.  1179. Про затвердження складу та організацію  роботи конкурсної комісії для проведення конкурсу на заміщення  вакантної посади 

директора Комунального закладу «Мануйлівська гімназія-заклад дошкільної освіти» Маловисківської міської ради Кіровоградської області 

17.  1180.Про затвердження видів безоплатних суспільно-корисних громадських робіт для засуджених та правопорушників, на яких судом 

накладено адміністративне стягнення у вигляді  громадських робіт або засуджено за вчинення злочинів до даного покарання, та переліку 

об’єктів для відбування такими особами  громадських робіт на 2022 рік по території Маловисківської міської  територіальної громади 

 


