
УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА  МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

-  СЕСІЯ  ВОСЬМОГО  СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  липня   2022 року                                                                                      №   

м. Мала Виска 

 
 

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»  

 

 

 

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   міська рада 

 

 

 

ВИРІШИЛА: 

 

     1. Внести  зміни    до  рішенням міської ради від   22 грудня  2021 року №  1165   «  Про   

затвердження Програми  соціального і  економічного  розвитку  Маловисківської  міської   

територіальної  громади  на 2022 рік», а саме:  

      1) внести  зміни до додатку 2 згідно додатку 2 (додаються) 
 

    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  

 

 

 

 

 



 

Додаток 2 

до рішення  сесії 

міської ради 

 від      липня     2022 

року 

 

Перелік   міських  цільових програм, фінансування  яких передбачається здійснювати  

у  2022 році за рахунок коштів  міського бюджету 

 

№ 

з/п 

Назва програми Дата та 

номер 

рішення  

ради про 

затверджен

ня 

програми 

(з 

урахування

м змін) 

Головний розробник та 

відповідальний виконавець 

Програми 

Джерела 

фінансування 

Обсяг фінансування  

міської програми на 2022 

рік: 

всього, 

тис.грн. 

у т.ч. за 

рахунок  

коштів  

міського 

бюджету, 

тис.грн. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 ВИКЛЮЧИТИ :      

1 Програма «Молодь Маловисківщини» 

на 2022-2025 роки 

№ 1176 від 

22.  12. 

2021р. 

Відділ освіти, молоді та 

спорту 

Міський бюджет 50,0 50,0 

2 Програма національно-патріотичного 

виховання на 2022-2025 роки 

№ 1177 від 

22. 

12.2021р№ 

Відділ освіти, молоді та 

спорту 

Міський бюджет 60,0 60,0 

3 Про внесення змін до Програми 

розвитку КП «Маловисківський центр 

надання 

соціальних послуг» на 2021-2023 роки 

№1092 від 

25.11.2021р. 

КП Маловисківський центр 

надання соціальних послуг 

Кошти міського 

бюджету 

Власні кошти від 

надання платних 

соціальних 

послуг 

4398,51 4334,54 



 ДОПОВНИТИ      

1 Програма «Молодь Маловисківщини» 

на 2022-2025 роки 

№ 1177 від 

22.  12. 

2021р. 

Відділ освіти, молоді та 

спорту 

Міський бюджет 50,0 50,0 

2 Програма національно-патріотичного 

виховання на 2022-2025 роки 

№ 1178 від 

22. 

12.2021р№ 

Відділ освіти, молоді та 

спорту 

Міський бюджет 60,0 60,0 

3 Програма фінансування компенсації 

фізичним особам, які надають 

соціальні послуги та проживають на 

території Маловисківської міської 

територіальної громади на 2021-2023  

роки 

№ 491 від 

27 квітня 

2021 року зі 

змінами від  

22 грудня 

2021 року 

№ 1170 та зі 

змінами від 

24 лютого 

2022 року 

№ 1265 

Відділ соціального захисту 

населення, праці та охорони 

здоров’я Маловисківської 

міської ради. 

Міський бюджет 377,0 377,0 

4 Програма розвитку  КП 

Маловисківський  центр надання  

соціальних послуг на  2022-2024 роки 

№ 1199 від 

10 лютого 

2022  № 

1199 

КП Маловисківський  центр 

надання  соціальних послуг 

Міський бюджет 6677,8 6567,8 

5 Програма соціального захисту 

малозабезпечених верств  населення  

Маловисківської міської 

територіальної громади  на 2021-2023 

роки 

№ 606 від 

04.06.2022 

року зі 

змінами  від 

10 лютого 

2022 року 

№ 1200 

Відділ соціального захисту 

населення, праці та охорони 

здоров’я Маловисківської 

міської ради. 

Міський бюджет 500,0 500,0 

6 Програма про надання одноразової 

матеріальної допомоги громадянам 

Маловисківської міської  

територіальної громади  

на 2021-2023 роки. 

 

№ 321 від 

05 березня 

2021 року зі 

змінами  від 

7 березня 

2022 року 

№ 1357 

Відділ соціального захисту 

населення, праці та охорони 

здоров’я Маловисківської 

міської ради. 

Міський бюджет 1900,17 1900,17 

7 Програма відшкодування  різниці в № 1264 від  Комунальне підприємством Міський бюджет 450,0 450,0 



тарифах на послуги з 

централізованого водопостачання та 

централізованого водовідведення що 

надаються  комунальним  

підприємством «Мала Виска 

Водоканал»  на 2022-2024 роки  

24 лютого 

2022 року  

«Мала Виска Водоканал» 

8 Програма «Призовник» № 1263 від 

24 лютого 

2022 року 

Міська рада Міський бюджет 100,0 100,0 

9 Програма соціального захисту та 

підтримки внутрішньо переміщених 

осіб на 2022 рік 

№ 1362 від 

28 квітня 

2022 року зі 

змінами  від 

30 червня 

2022 року 

№1385  

Відділ соціального захисту 

населення, праці та охорони 

здоров’я Маловисківської 

міської ради. 

Міський бюджет 938,75 938,75 

10 Про затвердження Програми заходів 

національного  спротиву 

Маловисківської  міської 

територіальної громади  на 2022 рік  

№ 1386 від 

30 червня 

2022 року  

Спеціаліст з цивільного 

захисту, надзвичайних 

ситуацій техногенної 

безпеки, фінансове 

управління міської ради, 

відділ бухгалтерського 

обліку та звітності  міської 

ради  

Міський бюдет 1 000,0 1 000,0 

                                                                                                        

 

  

                                Секретар ради                                                                                  Леся ПОСТОЛЮК 

 

                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

  



 

 


