
 

Перелік проектів РІШЕНЬ 16 чергової сесії ( 27 січня 2022 року) 

№ рішення з/п Назва та номер рішення РОЗРОБНИК 
   

1. 
Про внесення змін до рішення від 22 грудня 2021 року № 1167 «Про бюджетМаловисківської міської територіальної громади 

на 2022 рік» 

Похила Л.В. 

2. Про затвердження Програми розвитку КП Маловисківський центр надання соціальних послуг на 2022-2024 роки Хмара І.І. 
3. Про внесення змін до Програми соціального захисту малозабезпечених верств населення Маловисківської міської 

територіальної громади на 2021-2023 роки затвердженої рішенням міської ради від 04 червня 2021 року № 606. 

Шпак Т.М. 

4. Про внесення змін до рішення Маловисківської міської ради № 2450 від 28 серпня 2020 року «Про створення Центру 

надання адміністративних послуг Маловисківської міської ради (ЦНАП), затвердження Положення про Центр надання 

адміністративних послуг Маловисківської міської ради, Положення про відділ організації надання адміністративних послуг 

Маловисківської міської ради, Регламенту Центру надання адміністративних послуг Маловисківської міської ради, Переліку 

адміністративних послуг, які надаються через відділ організації надання адміністративних послуг Маловисківської міської 

ради» 

Бєлова А.С. 

5. Про затвердження Положення та складу Робочої групи із внесення змін до Стратегії розвитку Маловисківської міської 

територіальної громади на період до 2027 року 

Постолюк Л.А. 

6. 
Про затвердження графіку звітування депутатів міської ради перед виборцями згідно ст. 16 Закону України «Про статус 

депутатів місцевих рад» 

Постолюк Л.А. 

7. Про внесення змін до рішення від 27.04.2021 року № 494 «Про внесення змін до складу Комісії з питань захисту прав дитини 

Маловисківської міської ради» 

Захватихата П.В. 

8. 
Про внесення змін та доповнень до рішення сесії Маловисківської міської ради від 25 червня 2021 року № 698 про 

Положення про Службу у справах дітей Маловисківської міської ради 

Захватихата П.В. 

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 2022 році 

Федоренко Г.В. 

10. Про внесення змін до «Положення про відділ містобудування, архітектури, будівництва та житлово - комунального 

господарства», затвердженого рішенням міської ради №334 від 05.03.2021 року 

Білоног В.Г. 

11. 

Про затвердження «Положення про порядок присвоєння поштових адрес об'єктам будівництва та об’єктам  нерухомого 

майна на території Маловисківської міської територіальної громади» 

Білоног В.Г. 

12. 
Про затвердження тарифів на теплову енергію, виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, що 

виробляється на установках з використанням альтернативних джерел енергії ТОВ «УТЕК» 

Білоног В.Г. 

13. Про внесення змін до структури та загальної чисельності працівників відділу культури та туризму Маловисківської міської 

ради 

Рижикова Ю.О. 

14. Земельні питання Цибульський І.А. 


