
Перелік проєктів  РІШЕНЬ 26 чергової  сесії  ( 28 липня  2022 року) 

№ рішення з/п Назва  та номер рішення РОЗРОБНИК 

1.  Про звіт про виконання бюджету Маловисківської міської територіальної громади  за січень-червень  2022 року Похила Л.В. 

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

територіальної громади на 2022 рік» 

Похила Л.В. 

3.  Про внесення змін до  рішення  від 22 грудня 2021 року № 1165 «Про затвердження  Програми  соціального і  

економічного  розвитку Маловисківської міської   територіальної  громади  на 2022 рік» 

Федоренко Г.В. 

4.  Про затвердження проміжного звіту з виконання у 2021 році Плану вдосконалення послуги утримання та ремонту 

доріг в межах компетенції  Маловисківської  міської  територіальної громади Кіровоградської області, 

затвердженого рішенням  Маловисківської міської ради від 08.11.2019 року № 1802 

Федоренко Г.В. 

5.  Про затвердження проміжного звіту з виконання у 2021 році Плану вдосконалення послуги Водопостачання, 

затвердженого рішенням  Маловисківської міської ради від 27.09.2018 року № 1201 

Федоренко Г.В. 

6.  Про затвердження Положення про службове житло Маловисківської міської територіальної громади Білоног В.Г. 

7.  Про затвердження акту прийому-передачі  комунального майна з балансуМаловисківської міської ради на баланс  

комунального підприємства «Міський ринок» 

Білоног В.Г. 

8.  Про внесення змін в план оптимізації мережі закладів освіти Маловисківськоїміської територіальної громади Онипсенко В.М. 

9.  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 

Онипсенко В.М. 

10.  Про створення Філії «Заклад дошкільної освіти «Колосок» с. Олександрівка» Комунального закладу дошкільної  

освіти (ясла-садок) «Ромашка» Маловисківської міської ради  

Онипсенко В.М. 

11.  Про перейменування Маловисківської дитячої школи мистецтв та затвердження Статуту в новій редакції Рижикова Ю.О. 

12.  Про затвердження розміру  щомісячної батьківської плати за навчання дітей в Маловисківській  мистецькій школі Рижикова Ю.О. 

13.  Про затвердженняв в новій редакції бланку документу КНП «Маловисківська лікарня»  Чурпій К.Л. 

14.  Земельні питання  

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 

Цибульський І.А. 

15.  Про надання гр. Астраханцеву Юрію Володимировичу дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж  в натурі (на місцевості) на земельну ділянку 

сільськогосподарського призначення на території Маловисківської міської ради  

Цибульський І.А. 

16.  Про вилучення земельних ділянок  Цибульський І.А. 

17.  Про надання дозволу гр. Кручініній Вірі Володимирівні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду для будівництва та розміщення гаража для легкового автомобіля в м. Мала Виска по 

вул. Шевченка,  прибудинкова територія багатоквартирного житлового будинку № 3  

Цибульський І.А. 

 


