
УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА  МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

-  СЕСІЯ  ВОСЬМОГО  СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  лютого  2022 року                                                                                      №   

м. Мала Виска 

 
 

Про внесення змін до  Програми  соціального і  

економічного  розвитку  Маловисківської міської   

територіальної  громади  на 2022 рік,  

затвердженої  рішенням міської ради від   22 

грудня  2021 року №  1165 

 

 

Відповідно до п. 22 ст. 26, глави 1, розділу ІІ Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні » та з метою  соціально-економічного і культурного розвитку  

міської ради Маловисківської міської територіальної  громади на 2022 рік , Закону 

України «Про оборону України», керуючись Бюджетним кодексом України,  беручи до 

уваги лист голови Кіровоградської обласної державної адміністрації  «Про фінансування 

заходів з територіальної оборони» від 14.02.2022 року № 01-18/210.01.1 (вх. №573 від 

15.02.2022 року),  лист Кіровоградської обласної державної адміністрації «Про 

фінансування заходів з територіальної оборони» від 14.02.2022 року № 01-18/206/0.3 (вх. 

№ 567 від 14.02.2022 року),  міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести  зміни до  Програми  соціального і  економічного  розвитку  Маловисківської 

міської   територіальної  громади  на 2022 рік, затвердженої  рішенням міської ради від   

22 грудня  2021 року №  1165 а саме: 

доповнити Підрозділ 3 Програми. Розвиток території. 

 пункт 8. Підготовка  території  до оборони  

Проблемні питання: 

У зв’язку з продовженням ускладнення внутрішньополітичної обстановки, 

втручанням Російської Федерації у внутрішні справи України, зростанням соціальної 

напруги в Україні існує   нагальна   потреба   в здійсненні  заходів територіальної оборони  

громади та області  в цілому. 

Головна мета : 

проведення комплексу заходів та робіт з територіальної оборони, що 

здійснюватимуться  Кіровоградським обласним  територіальним центром комплектування 

та соціальної підтримки спільно  з органом місцевого самоврядування. 

          Пріоритетні заходи : 

 
№ з/п 

Назва заходу Виконавець 
Джерела 

фінансування  
1 2 3 4 



1 виконання комплексу заходів та робіт  

щодо  підготовки території  громади та 

області в цілому  до оборони 

Виконавчий 
комітет міської 
ради  

Кошти  міського 
бюджету  

 та, з урахуванням змін,  затвердити  Програму  соціального і  економічного  розвитку  

Маловисківської міської   територіальної  громади  на 2022 рік.  

 

 2.Контроль за  виконанням    даного  рішення  покласти на постійну комісію міської ради 

з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та 

міжнародного співробітництва. 

 

 

 

 

Міський  голова                                   Юрій ГУЛЬДАС  

 

 

 

 


