
 Нумерація рішень  9 сесії, І засідання  ( 25 червня 2021 року) 

№ 

ріше

ння 

з/п 

 Назва  проєкту рішення 

1.  694. Про встановлення тарифів на послуги з централізованого  водопостачання та централізованого водовідведення, тарифів на  

послуги з поводження з твердими побутовими відходами, що надаються комунальним підприємством «Мала Виска Водоканал»   

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

2021 рік» 

3.  696. Про встановлення розмірів орендної плати за земельні ділянки на території Маловисківської міської ради Маловисківської  

територіальної громади  на 2022 рік 

4.  697. Про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку на території Маловисківської міської ради Маловисківської  

територіальної громади  на 2022 рік 

5.  698. Про внесення змін та доповнень до рішення сесії Маловисківської міської ради від 27 квітня 2021 року № 493 (Положення про 

ССД) 

6.  699. Щодо затвердження Положення   про службу захисту інформації ЄІАС «Діти» служби у справах дітей Маловисківської міської 

ради 

7.  700. Про затвердження  Положення про комісію Маловисківської міської ради  з питань надання цільової матеріальної допомоги 

громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах,  та її складу 

8.  701. 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  територіальної громади 

9.  702. Про організацію здійснення державної  регуляторної політики в Маловисківській міській раді 

10.  703. Про затвердження Положення про  адміністративну комісію Маловисківської міської ради та її складу 

11.  704. Про надання  згоди на 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   

12.  705. Про затвердження Плану дій щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків в Маловисківській  міській  

територіальній громаді Кіровоградської області на 2021 -2022 роки 

13.  706. Про затвердження складу  комісії  по інвентаризації та списанню основних засобів та малоцінного інвентарю Маловисківської 

міської ради 

 


