Нумерація рішень 5 сесії, І ЗАСІДАННЯ (5 березня 2021 року)
№ рішення
згідно нумерації
306
307
308
309
310
311
312
313
314
Внесено з голосу

315

Назва прийнятого рішення
1.
2.
3.
4.
5.

Про внесення змін до структури та чисельності Маловисківської міської ради
Про затвердження Комплексної програми профілактики злочинності і правопорушень на 2021-2025 роки
Про затвердження Програми «Призовник - 2021»
Про Програму цивільного захисту Маловисківської територіальної громади на 2021-2025 роки

Про затвердження Програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги в Маловисківській міській
територіальній громаді на 2021 - 2023 роки
6. Про затвердження Програми підтримки та розвитку вторинної медичної допомоги у Маловисківській міській
об’єднаній територіальній громаді на період 2021 – 2022 років
7. Про внесення змін до Програми розвитку донорства крові та її компонентів у Маловисківській міській територіальній
громаді на 2020 – 2021 роки
8. Про внесення змін до рішення від 22 грудня 2020 року № 54 «Про бюджет Маловисківської міської територіальної
громади на 2021 рік»

9. Про реалізацію проекту «Капітальний ремонт будівлі Маловисківської ЗОШ №3 І-ІІІ ступенів (утеплення
фасадів, покрівлі, заміна вікон та дверей) по вул. 20 років Жовтня,3 м.Мала Виска Кіровоградської
області. Коригування.» за рахунок коштів ДФРР в 2021 році
10. Про розгляд ініціативи Новоукраїнської районної ради та Новоукранської РДА щодо передачі КУ
«Маловисківський районний Будинок культури» у власність Маловисківської територіальної громади

316

11. Про внесення змін до структури та штатного розпису комунального некомерційного підприємства Маловисківський
центр надання соціальних послуг та затвердження Положення

317
318
319
320
321

12. Про звіт про виконання бюджету Маловисківської міської територіальної громади за 2020 рік
13. Про звіт про виконання бюджету Мануйлівської сільської ради за 2020 рік
14. Про звіт про виконання бюджету Миролюбівської сільської ради за 2020 рік
15. Про звіт про виконання бюджету Лозуватської сільської ради за 2020 рік

322
323
324

16. Про внесення змін до Програми та Положення про надання одноразової матеріальної допомоги громадянам
Маловисківської міської територіальної громади на 2021-2023 роки
17. Про виплату в 2021 році одноразової щорічної допомоги Почесному громадянину міста Малої Виски ДОВГАНЮ
Анатолію Петровичу
18. Про внесення змін до Програми розвитку земельних відносин на території Маловисківської міської територіальної
громади
19. Про затвердження Положення про відділ містобудування, архітектури, будівництва та житлово – комунального
господарства міської ради

325
326
327
328

329
330
331
332
333
334
335

20. Про внесення змін до складу Комітету забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп
населення до об΄єктів соцільної та інженерно-транспортної інфраструктури Маловисківської територіальної громади
21. Про затвердження лімітів споживання по енергоносіях на 2021 рік
22. Про внесення змін до рішення від 29.03.2018 № 945 «Про виготовлення та затвердження зразків печатки, штампу та
бланку служби у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету Маловисківської міської ради»
23. Про внесення змін до рішення від 30.05.2019 року № 1529 «Про внесення змін до складу Комісії з питань захисту прав
дитини виконавчого комітету Маловисківської міської ради» та затвердити новий склад і положення про Комісії з питань
захисту прав дитини
24. Про виконання комплексної Програми розвитку культури, краєзнавства та туризму у Маловисківській міській
територіальній громаді на 2020 рік
25. Про виконання цільових Програм з соціального захисту населення Маловисківської міської ради за 2020 рік
26. Про стан виконання цільової Програми розвитку КП Маловисківський центр надання соціальних послуг за 2020 рік
27. Про виконання Комплексної програми розвитку освіти Маловисківської міської ради за 2020 рік
28. Про затвердження актів приймання-передачі індивідуально – визначеного майна загальноосвітніх навчальних закладів

29. Про створення комісії з обстеження стану та вивчення матеріальної бази загальноосвітніх навчальних
закладів
30. Про внесення змін до особового складу постійних міської ради : комісій з питань фінансів, бюджету,
планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, та постійної комісії
з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту

336
Внесено з голосу

337
Внесено з голосу

338
Внесено з голосу

339
Внесено з голосу

31. Про затвердження акта приймання - передачі нерухомого майна за адресою вулиця Кондратюка, 24 в м.
Мала Виска
32. Про затвердження акта приймання - передачі нерухомого майна за адресою вулиця Центральна
(Жовтнева), будинок 49 в м. Мала Виска
33. Про затвердження акта приймання - передачі нерухомого майна
34. за адресою вулиця Шевченка, 58в м. Мала Виска
35. Про безоплатне прийняття у комунальну власність Маловисківської міської територіальної громади
комунальної установи «МАЛОВИСКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ТРУДОВИЙ АРХІВ» (код ЄДРПОУ
34219091), в тому числі й майном, яке за ним обліковується на момент передачі

