
Нумерація - рішення   32  чергової  сесії ( 24  листопада 2022 року) 

№ 

рішення 

з/п 

        Назва  рішення 

1.  1462 Про внесення змін до  Комплексної Програми профілактики злочинності і правопорушень на 2021-2025 роки, 

затвердженої рішенням сесії  від  05 березня 2021 року  № 307 

2.  1463 Про внесення змін до рішення  міської ради «Про подолання вето міського голови на рішення тридцятої сесії 

Маловисківської міської ради VIII скликання від «3» листопада 2022 року № 1459 «Про внесення змін до рішення від 

22 грудня 2021 року №1167  «Про бюджет Маловисківської міської територіальної громади на 2022 рік»» від  «17 

листопада» 2022 року  № 1461 

3.  1464 Про внесення змін до рішення  від 22 грудня 2021 року № 1167 «Про бюджет Маловисківської міської територіальної 

громади на 2022 рік» 

4.  1465 Про звіт про виконання бюджету Маловисківської міської територіальної громади  за січень-вересень  2022 року 

5.  1466 Про звіт  про виконання фінансового плану КНП «Маловисківська лікарня»  за 9 місяців 2022 року 

6.  1467 Про звіт про виконання фінансового плану КНП «Маловисківський ЦПМСД» за 9 місяців 2022 року 

7.  1468 Про  внесення змін до Програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги  в Маловисківській міській 

територіальній громаді на 2021 - 2023 роки 

8.  1469 Про внесення змін до Програми розвитку Комунального підприємства «Мала Виска - МКП» 2021- 2023 роки 

9.  1470 Про затвердження Програми фінансової підтримки комунального підприємства «Мала Виска Водоканал» на 

2022-2024 роки 

10.  1471 «Про внесення змін до Програми  розвитку комунальної установи «МАЛОВИСКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ 

ТРУДОВИЙ АРХІВ»  на 2021 – 2025  роки» 

11.  1472 Про внесення змін до Програми розвитку фізичної культури і спорту Маловисківської міської ради на 2021-2023 роки 

12.  1473 Про затвердження акту приймання-передачі із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Новоукраїнського району у комунальну власність Маловисківської міської територіальної громади корпоративних 

прав та майна КП «Архітектор» 

13.  1474 Про створення Центрів компактного проживання внутрішньо переміщених осіб у закладах комунальної власності, що 

фінансуються з бюджету  територіальної громади 

14.  1475 Про затвердження Положення  та створення комісії з питань перейменування (найменування) вулиць, провулків, 

площ  на території Маловисківської міської територіальної громади 

15.  1476 Про затвердження  Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльності 

Маловисківської міської ради Маловисківської міської територіальної громади на 2023 рік» 

16.  1477 Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво,транспортування, постачання та послуги з постачання 

теплової енергії на опалювальний період 2022-2023 року ТОВ «УТЕК» 

17.  1478 Про передачу в оренду без проведення аукціону частини нерухомого майна комунальної власності територіальної 

громади 

 


