
ПОРЯДОК ДЕННИЙ  28  чергової  сесії  (25 серпня  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 Положення про фінансове  управління Маловисківської міської ради                                                             

3.  Про звіт про виконання фінансового плану КНП «Маловисківський ЦПМСД» за І півріччя 2022 року 

4.  Про затвердження в новій редакції  структури і штатної чисельності  КНП «Маловисківський центр  первинної медико-

санітарної допомоги»  Маловисківської міської ради 

5.  Про звіт  про виконання фінансового плану  КНП «Маловисківська лікарня» за І півріччя 2022 року 

6.  Про затвердження  фінансового плану КНП «Маловисківська лікарня на 2023 рік                    

7.  Про затвердження акту прийому-передачі державного  майна з балансу Новоукраїнської районої адміністрації 

Кіровоградської області у комунальну власність Маловисківської  міської  ради     

8.  Про затвердження генерального плану  м.Мала Виска Новоукраїнського району, Кіровоградської області 

9.  Про затвердження в новій редакції бланку документу та наказу відділу містобудування, архітектури, будівництва та 

житлово – комунального господарства 

10.  Про виконання Програми   соціального і економічного  розвитку Маловисківської  міської   територіальної   громади за  І 

півріччя 2022 року 

11.  Про затвердження переліку проектів, які можуть бути подані  до  Міністерства  розвитку громад та територій України  в 

рамках  Програми з відновлення України 

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

13.  Про затвердження Програми підтримки діяльності управління соціального захисту Новоукраїнської райдержадміністрації  

14.  Земельні питання  

Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки з кадастровим номером 

3523183200:02:000:7514 
15.  Про вилучення земельних ділянок  
16.  Про надання дозволу гр. Кудої Варварі Олександрівні 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 № 7а 

17.  Про надання дозволу гр. Косенко Тетяні Леонідівні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

в оренду для будівництва та розміщення гаража для легкового автомобіля в м. Мала Виска по вул. Центральна,  прибудинкова 

територія будинку № 66 

18.  Про надання дозволу гр. Бойко Валентині Павлівні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду для будівництва та розміщення гаража для легкового автомобіля в м. Мала Виска по вул. Центральна,  прибудинкова 

територія будинку № 66 

19.  Про надання дозволу гр. Тимошенко Анні Олександрівні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду для будівництва та розміщення гаража для легкового автомобіля в м. Мала Виска по вул. Центральна,  

прибудинкова територія будинку № 66 

20.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в користування на умовах 



оренди  громадянам міської ради 

 


