
ПОРЯДОК ДЕННИЙ  25  чергової  сесії  (30 червня  2022 року) 

№ рішення з/п Назва  проєкту рішення 

1.  Про внесення змін до рішення від 22 грудня 2021 року № 1167 «Про бюджет Маловисківської міської територіальної громади на 2022 рік» 

2.  Про внесення змін до Переліку другого типу  об’єктів комунальної власності  Маловисківської  територіальної громади, що підлягають 

передачі в  оренду без проведення аукціону затвердженого  рішенням сесії міської ради № 836 від 26.08.2021р. та затвердження його в 

новій редакції    

3.  Про безоплатну передачу майна з балансу Маловисківської міської ради на баланс  комунального підприємства «Міський ринок»   

4.  Про затвердження Переліку адміністративних послуг, які надаються через відділ надання адміністративних послуг Маловисківської міської 

ради 

5.  Про внесення змін в план оптимізації  мережі закладів освіти Маловисківської міської територіальної громади та затвердження  

в новій редакції 

6.  Про створення Філії «заклад дошкільної  освіти «Колосок» с. Олександрівка»  Комунального закладу дошкільної  освіти (ясла-садок) 

«Ромашка», внесення змін в Статут Комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок)  «Ромашка» Маловисківської міської ради  

Кіровоградської області та затвердження в новій редакції 

7.  Про ліквідацію Олександрівської філії «Початкова школа –заклад дошкільної освіти» Комунального закладу  «Маловисківська гімназія № 3 

імені Григорія Перебийноса»  Маловисківської міської ради Кіровоградської області»,  Філії «Миролюбівська гімназія» Комунального 

закладу  «Маловисківська гімназія № 3 імені Григорія Перебийноса»  Маловисківської міської ради Кіровоградської області», внесення 

змін в Статут Комунального закладу «Маловисківська гімназія № 3  імені Григорія Перебийноса» Маловисківської міської ради 

Кіровоградської  області та затвердження в новій редакції 

8.  Про пониження ступеня та перейменування Маловисківської ЗШ № 4 І-ІІІ ступенів 

9.  Про внесення змін до рішення  міської ради від №1356 від 07 березня 2022 року «Про створення матеріального резерву Маловисківської 

міської територіальної громади для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій»(зі змінами згідно рішення від 31 березня 

2022№1360) 

10.  Про затвердження Програми заходів національного спротиву Маловисківської міської територіальної громади на 2022 рік 

11.  Про затвердження Порядку  передачі на території Маловисківської міської територіальної громади гуманітарної допомоги, наданої 

донорами, в умовах воєнного стану в Україні 

12.  Про встановлення ставок та пільг зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки по Маловисківській  міській раді 

Маловисківській міській територіальній громаді 

13.  Про затвердження ставок єдиного податку  для  першої   та другої групи фізичних осіб-підприємців  по Маловисківській міській раді  

Маловисківській міській територіальній  громаді 

14.  Про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку на території Маловисківської міської ради (Маловисківської територіальної  

громади) на 2023 рік 

15.  Про встановлення розмірів орендної плати за земельні ділянки на території Маловисківської міської ради (Маловисківської  територіальної 

громади) на 2023 рік 

16.  Про внесення змін до рішення 29 сесії Маловисківської міської ради «Про   надання  дозволу  на  розроблення  проекту землеустрою щодо 

відведення   земельної  ділянки в  оренду  в м. Мала Виска по вул. Промислова,4 ,б.» № 434 від 15 вересня 2009 року 

17.  Про включення до переліку земельних ділянок земельної ділянки право оренди на яку виставляється на земельні торги у формі 

електронного аукціону окремими лотами та проведення земельних торгів у формі електронного аукціону 

 


