
ПОРЯДОК ДЕННИЙ  34 чергової  сесії  ( 22 грудня 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 затвердження Програми  соціального і  економічного  розвитку  Маловисківської міської   територіальної  громади  на 2023 

рік 

3.  Про встановлення надбавок, надання матеріальної допомоги та преміювання міського голови   

4.  Про бюджет Маловисківської  міської територіальної громади  на 2023 рік 

5.  Про внесення змін до фінансового плану КНП «Маловисківський ЦПМСД» на 2022 рік 

6.  Про фін.план КП  ЦПМСД Маловисківської міської ради  на 2023 рік  

7.  Про продовження терміну дії договорів оренди приміщень ФАПів  

8.  Про визначення видів оплачуваних громадських робіт та визначення об’єктів для організації проведення таких робіт у 2023 

році 

9.  Про затвердження Плану заходів щодо запобігання та протидії корупції та застосування превентивних 

антикорупційних  механізмів в Маловисківській міській раді та її структурних підрозділах на 2023 рік 

10.  Про визначення видів оплачуваних суспільно-корисних  робіт для засуджених та правопорушників, на яких судом накладено 

адміністративне стягнення у вигляді  громадських робіт або засуджено за вчинення злочинів до даного покарання та переліку 

об’єктів для відбування особами таких робіт у 2023 році 

11.  Про  затвердження договорів,  додаткових угод укладених   Маловисківським  міським   головою  від імені  ради  в міжсесійний 

період за 2022 рік 

12.   Про продовження строку дії договору безоплатного користування (позички) комунального майна № 237 від 21.11.2019, 

належного  Маловисківській міській територіальній громаді  в особі Маловисківської міської ради 

13.  Про продовження строку користування  на умовах безоплатного користування (позички) комунального майна, належного  

Маловисківській міській територіальній громаді в особі Маловисківської міської ради 

14.  Про затвердження видів безоплатних суспільно-корисних громадських робіт для засуджених та правопорушників, на яких 

судом накладено адміністративне стягнення у вигляді  громадських робіт або засуджено за вчинення злочинів до даного 

покарання, та переліку об’єктів для відбування такими особами  громадських робіт на 2023 рік по території Маловисківської 

міської  територіальної громади 

15.  Про затвердження кількісного та персонального складу виконавчого комітету Маловисківської міської ради 

16.  Про затвердження Плану роботи Маловисківської міської ради  на 2023 рік 

17.  Про внесення доповнень до рішення двадцятої сесії восьмого скликання Маловисківської міської ради Новоукраїнського 

району Кіровоградської області №1356 від 07 березня 2022 року «Про створення матеріального резерву Маловисківської міської 

територіальної громади для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій» (зі змінами) 

18.  Про внесення змін до видів економічної діяльності КВЕД комунального закладу «Маловисківська гімназія № 3 імені Григорія  

Перебийноса» Маловисківської міської ради  Кіровоградської області 

19.  Про безоплатну передачу майна (спортивний майданчик) з балансу відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету 



(Філія «Миролюбівська гімназія» Комунального закладу «Маловисківська гімназія імені Григорія Перебийноса» 

Маловисківської міської ради Кіровоградської області на баланс Маловисківської міської ради (Миролюбівський старостат) 

20.  Про внесення доповнень до рішення двадцятої сесії восьмого скликання Маловисківської міської ради Новоукраїнського 

району Кіровоградської області №1356 від 07 березня 2022 року «Про створення матеріального резерву Маловисківської міської 

територіальної громади для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій» (зі змінами) 

21.  Земельні питання  

 


