
 
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ТРИДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

«24листопада» 2022 року           м. Мала Виска                                        № 1471 
 

«Про внесення змін до Програми  

розвитку комунальної установи 

«МАЛОВИСКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ 

ТРУДОВИЙ АРХІВ»  на 2021 – 2025  

роки» 

 

Керуючись ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», з метою задоволення соціальних потреб мешканців 

Маловисківської громади  щодо забезпечення збереженості та подальшого 

використання архівних документів стосовно їх трудової діяльності, що не 

віднесені до Національного архівного фонду,  забезпечення права,  

забезпечення законних інтересів громадян щодо інформації соціально-

правового характеру, удосконалення роботи комунальної установи 

«МАЛОВИСКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ТРУДОВИЙ АРХІВ» Маловисківської 

міської ради,  міська рада   

ВИРІШИЛА: 

1.Внести зміни  до Програми розвитку комунальної установи 

«МАЛОВИСКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ТРУДОВИЙ АРХІВ»  на 2021 – 2025  

роки»,  затвердженої рішенням сесії міської  від 06.04.2021року №419, зі 

змінами відповідно до рішення міської ради від 25.11.2021 року №1093, а 

саме:  

додаток 1 до Програми міської ради,  викласти в новій редакції  (додаток 

до рішення додається). 

2. Рішення Маловисківської міської ради Новоукраїнського району 

Кіровоградської області чотирнадцятої сесії восьмого скликання від 

25.11.2021 року №1093 в частині додатка 1 вважати таким,  що втратило  

чинність. 

3.Контроль за виконання рішення покласти на постійну комісію міської 

ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально економічного 

розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва та на постійну комісію 

з гуманітарних питань. 
  

Секретар ради                                                                      Леся ПОСТОЛЮК 
 

 

 



 

ДОДАТОК  1 

до рішення міської ради  

від   «24листопада» 2022  № 1471                                    

 

Напрями діяльності і основні заходи щодо виконання  Програми розвитку архівної справи 

Комунальної установи «Маловисківський  міський  трудовий  архів» на 2021 – 2025  роки  

 

Найменування завдання Найменування 

заходу 

Термін 

виконання 

Виконавці Джерела 

фінансування 

Фінансування 

усього ( грн.) 

на1  рік  

Обсяг 

фінансування 

усього ( грн.) 

 

Зміцнення матеріально-

технічної бази архівної 

установи для створення 

умов гарантованого 

зберігання документів, 

збільшення їх обсягу.  

Придбання 

витратних матеріалів 

для виконання робіт, 

спрямованих на 

поліпшення 

фізичного стану 

документів 

2021 – 2025 роки  Комунальна 

установа  

«Маловисків

ський 

міський 

трудовий   

архів» 

Міський   

бюджет 

   5000,00 25 000,00 

Ремонт комп’ютерної 

техніки (комп’ютер, 

принтер) 

2021 – 2025 роки Комунальна 

установа  

«Маловисків

ський 

міський 

трудовий   

архів» 

Міський   

бюджет 

   2000,00 10 000,00 

Оплата енергоносіїв  

та придбання вугілля 

на опалювальний  

сезон 

2021 – 2025 роки Комунальна 

установа  

«Маловисків

ський 

міський 

трудовий   

архів» 

Міський   

бюджет 

   36000,00 180 000,00 

Вдосконалення Фінансове 2021 – 2025 роки Комунальна Міський      272082,00 1 360 410,00 



фінансово-економічного 

забезпечення Трудового 

архіву 

забезпечення КУ 

«Маловисківський 

міський трудовий  

архів» (заробітна 

плата, відрахування) 

 

установа  

«Маловисків

ський 

міський 

трудовий   

архів» 

бюджет 

                          ВСЬОГО:                                                                                                                                   315 082,00           1 575 410,00 

 

 

 

Секретар ради                                                                                                                                                                       Леся ПОСТОЛЮК 
 

 

 

 

 

 

 


