УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 08 серпня 2018 року

№ 298
м. Мала Виска

Про звіт про виконання міського
бюджету за 1 півріччя 2019 року
Заслухавши інформацію завідувача сектору фінансів відділу фінансів та
бухгалтерського обліку виконавчого комітету міської ради Похили Л.В. про офіційний
висновок щодо виконання дохідної частини загального фонду міського бюджету за 1
півріччя 2019 року, відповідно до підпункту 1 частини «а» статті 28 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», статті 80 Бюджетного кодексу України, виконавчий
комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Подати на розгляд сесії міської ради звіт про виконання міського бюджету за
другий квартал 2019 року, зокрема:
по доходах у сумі 45 527,2 тис. грн., у тому числі: по загальному фонду – 44 275,8
тис. грн.,по спеціальному фонду – 1 251,4 тис. грн.(згідно з додатком 1);
по видатках – 47 459,0 тис. грн., у тому числі: по загальному фонду – 44 748,5 тис.
грн., по спеціальному фонду – 2 710,5 тис. грн.(згідно з додатком 2).
2. Опублікувати це рішення на офіційному сайті міської ради не пізніше ніж у
десятиденний строк з дня його прийняття.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бакалінського О.М.

Міський голова

Ю.ГУЛЬДАС

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 08 серпня 2018 року

№ 299
м. Мала Виска

Про звіт про виконання міського
бюджету за січень - липень 2019 року
Заслухавши інформацію завідувача сектору фінансів відділу фінансів та
бухгалтерського обліку виконавчого комітету міської ради Похили Л.В. про офіційний
висновок щодо виконання дохідної частини загального фонду міського бюджету за
січень-липень 2019 року, відповідно до підпункту 1 частини «а» статті 28 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», статті 80 Бюджетного кодексу України,
виконавчий комітет Маловисківської міської ради
ВИРІШИВ:
1. Затвердити офіційний висновок щодо виконання дохідної частини загального
фонду (без врахування міжбюджетних трансфертів) Маловисківського міського бюджету
за січень – липень 2019 року та подати на розгляд чергової сесії міської ради.
2. Опублікувати це рішення на офіційному сайті міської ради не пізніше ніж у
десятиденний строк з дня його прийняття.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бакалінського О.М.

Міський голова

Ю.ГУЛЬДАС

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 08 серпня 2019 року

№ 300
м. Мала Виска

Про виплату грошової премії випускникам
Маловисківської міської ради, які здобули
найвищі бали на ЗНО
Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про
освіту», «Про загальну середню освіту», Про позашкільну освіту», Положенням про відділ
освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Маловисківської міської ради, Положенням
про присудження міських премій обдарованим учням, педагогічним працівникам та
керівникам гуртків, секцій» затвердженим рішенням № 152 від 27.04.2016 року,
виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Затвердити протокол № 2 від 25 липня 2019 року засідання комісії з питань
призначення премій обдарованим учням Маловисківської міської ради,
додаток 1 додається.
2. Провести виплату міської премії обдарованим учням в сумі 10000,00 грн.
(десять тисяч гривень 00 коп.), згідно з кошторисом витрат.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради А.В. Жовтило.

Міський голова

Ю.ГУЛЬДАС

Додаток № 1
до рішення виконкому
від 08.08.19. № 300

ПРОТОКОЛ №2
засідання комісії з питань призначення премій
обдарованим учням та педагогічним працівникам
Маловисківської міської ради
від «25» липня 2019 р.
Присутні:
Голова комісії Гульдас Ю.Л.
Секретар комісії Мельчуцький В.Г.
Члени комісії – Шпак А.В., Артишко В.В., Постолюк Л.А., Кузьмич В.П.
відсутні: Жовтило А.В., Прилуцький М.М.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про призначення премій випускникам, які здобули найвищі бали на
ЗНО.
Слухали Шпак А.В., яка повідомила, що відділ освіти, молоді та спорту
міської ради подав секретареві комісії списки претендентів на премії з
підтверджуючими документами та просить нагородити:
№
з/
п
1
2
3
1
2
3
4
5

Історі Матем
я
а
Біол
Прізвище, ім’я учня
Украї
тика
огія
ни
Маловисківська гімназія
192
Залєсна Юлія
185
Федорова Олена
189
185
187
Петров Олександр
Маловисківська ЗШ №3 І-ІІІ ступенів
Бакалінський
181
Олександр
Орехова Катерина
183
Толмачова Даря
180
187
187
Меланіч Владислав
181
186
Боровський Іван
Україн
ська
мова

Геог Ан Ме
рафі гл. дал
я
мов ь
а
ЗМ
192
188

С
М

ЗМ
186

Рішення (прийнято шляхом голосування, «за» - , «проти» - «утримався» - ):

1. Призначити грошові премії випускникам, які здобули найвищі бали на
ЗНО та нагородити:
№ ПІБ випускника
1
2

Залесна Юлія
Федорова Олена
Всього

Керуючий справами

Сума
(тис.грн.)
5
5
10

Л.ЛИННИК

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 08 серпня 2019 року

№ 301
м. Мала Виска

Про виплату стипендій обдарованим
учням Маловисківської міської ради
Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про
освіту», «Про загальну середню освіту», Про позашкільну освіту», Положенням про відділ
освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Маловисківської міської ради, Положенням
про присудження міських премій обдарованим учням, педагогічним працівникам та
керівникам гуртків, секцій» затвердженим рішенням № 152 від 27.04.2016 року,
виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Затвердити протокол № 1 від 25 липня 2019 року засідання комісії з питань
призначення премій обдарованим учням Маловисківської міської ради, додаток 1
додається.
2. Провести виплату міської премії обдарованим учням в сумі 21600,00 грн.
(двадцять одна тисяча шістсот гривень ), згідно з кошторисом витрат.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з
питань діяльності виконавчих органів ради А.В. Жовтило.

Міський голова

Ю.ГУЛЬДАС

Додаток № 1
до рішення виконкому
від 08.08.19 р. № 301

ПРОТОКОЛ №1
засідання експертної комісії з призначення стипендій
Маловисківського міського голови «Гордість громади» для дітей та молоді
Маловисківської міської ради
від « 25» липня 2019 р.
Присутні:
Голова комісії ЖОВТИЛО А.В.
Секретар комісії Мельчуцький В.Г.
Члени комісії – Шпак А.В., Рижикова Ю.О., Артишко В.В., Кузьмич В.П.,
Прилуцький М.М.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
2. Про призначення стипендій Маловисківського міського голови
«Гордість громади» для дітей та молоді Маловисківської міської ради.
Слухали:
Шпак А.В., яка повідомила, що заклади освіти подали на розгляд
експертної комісії списки претендентів на стипендій Маловисківського
міського голови «Гордість громади» з підтверджуючими документами та
просять нагородити:
1. Кардаш Катерина Олександрівна обласна учнівська олімпіада з
трудового навчання м. Кропивницький, диплом ІІІ ст.
2. Касьян Олександр І місце Всеукраїнські змагання з легкої атлетики, 22
грудня 2018 рік м. Черкаси, багаторазовий чемпіон з легкої атлетики;
3. Грабар Ростислав І місце Всеукраїнські змагання з легкої атлетики, 22
грудня 2018 рік м. Черкаси, багаторазовий чемпіон з легкої атлетики;
4. Данілов Костянтин багаторазовий чемпіон Всеукраїнських турнірів з
дзюдо –
5. Нагорянська Ірина –Всеукраїнський турнір м. Черкаси 3 місце,
Всеукраїнський турнір м. Кременчук 2 місце.
6. Данілов Костянтин – обласна учнівська олімпіада з хімії ІІІ місце м.
Кропивницький .
7. Услиста Олеся – обласна учнівська олімпіада з англійської мови м.
Кропивницький, диплом ІІІ ст.
8. Коноваленко Софія – обласна олімпіада з біології м. Кропивницький,
диплом ІІІ ст.
9. Коноваленко Олександра – обласний етап конкурсу – захисту науково
– дослідницьких робіт МАН м. Кропивницький, диплом ІІІ ст.

10.Червак Анастасія – диплом І ступеня Міжнародного телевізійного
фестивалю « Мамина сорочка» ;
11. Чернецька Сніжана – диплом лауреата І ступеня Міжнародного
фестивалю-конкурсу « Сходинки до майстерності» м. Кропивницький
12.Яцинюк Вікторія – диплом І ступеня І Всеукраїнського фестивалюдитячої та юнацької творчості присвяченого Всесвітньому Дню Землі
Бондар Артемія- диплом ІІ ступеня Першого регіонального конкурсу «
Співограй» м. Кропивницький;
Рішення (прийнято шляхом голосування, «за» -6 , «проти» - 0, «утримався» 0):
2. Призначити грошові стипендії Маловисківського міського голови
«Гордість громади» та нагородити:
Прізвище, ім’я
Досягнення учнів
Сума
учня
стипе
ндії
(грн.)
Кардаш Катерина обласна учнівська олімпіада з трудового
1800
Олександрівна
навчання м. Кропивницький, диплом ІІІ ст
Данілов
–м. Кропивницький . обласна учнівська олімпіада 1800
Костянтин
з хімії ІІІ місце
Нагорянська
Всеукраїнський турнір м. Черкаси 3 місце,
Ірина
Всеукраїнський турнір м. Кременчук 2 місце.
Грабар Ростислав . І місце Всеукраїнські змагання з легкої
атлетики, 22 грудня 2018 рік м. Черкаси,
багаторазовий чемпіон з легкої атлетики;
Касьян
І місце Всеукраїнські змагання з легкої атлетики,
Олександр
22 грудня 2018 рік м. Черкаси, багаторазовий
чемпіон з легкої атлетики
Услиста Олеся
обласна учнівська олімпіада з англійської мови
м. Кропивницький, диплом ІІІ ст.

1800
1800

1800

1800

Коноваленко
Софія

обласна олімпіада з біології м. Кропивницький, 1800
диплом ІІІ ст.

Коноваленко
Олександра

обласний етап конкурсу – захисту науково – 1800
дослідницьких робіт МАН м. Кропивницький,
диплом ІІІ ст.

Червак Анастасія

диплом І ступеня Міжнародного телевізійного
1800
фестивалю « Мамина сорочка» ;
диплом лауреата І ступеня Міжнародного 1800
фестивалю-конкурсу
«
Сходинки
до
майстерності» м. Кропивницький

Чернецька
Сніжана

Яцинюк Вікторія
Бондар Артемія
Данілов
Костянтин

диплом І ступеня І Всеукраїнського фестивалю1800
дитячої та юнацької творчості присвяченого
Всесвітньому Дню Землі
диплом ІІ ступеня Першого регіонального
1800
конкурсу « Співограй» м. Кропивницький;
багаторазовий чемпіон Всеукраїнських турнірів з 1800
дзюдо –

Всього

Керуючий справами

21.600

Л.ЛИННИК

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 08 серпня 2018 року

№ 302
м. Мала Виска

Про затвердження Плану дій
із забезпечення рівних прав та можливостей
гендерної складової в Маловисківській міській
об’єднаній територіальній громаді
Кіровоградської області на 2019 -2020 роки
Заслухавши інформацію секретаря ради Постолюк Л.А. про
необхідність затвердження План дій із забезпечення рівних прав та
можливостей гендерної складової в Маловисківській міській об’єднаній
територіальній громаді, керуючись ст. 59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», «Про забезпечення рівних прав та
можливостей жінок і чоловіків», з метою проведення комплексної оцінки
ситуації щодо просування та покращення політики гендерної рівності в
Маловисківській об’єднаній територіальній громаді, виконавчий комітет
міської ради
ВИРІШИВ:
1.Затвердити План дій із забезпечення рівних прав та можливостей
гендерної складової в Маловисківській міській об’єднаній територіальній
громаді Кіровоградської області на 2019 -2020 роки (далі План - додається).
2.Зобов’язати структурні підрозділи виконавчого комітету
Маловисківської міської ради – замовників програм
- внести зміни в діючі та проекти нових цільових програм з
урахуванням гендерного компоненту;
-

розробити заходи, спрямовані на виконання пунктів Плану.

3. Опублікувати це рішення на офіційному сайті міської ради не пізніше
ніж у десятиденний строк з дня його прийняття та подати на чергове
засідання сесії для затвердження.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В.
Міський голова

Ю.ГУЛЬДАС

Додаток № 1

до рішення виконкому
міської ради
від 08.08.2019 року № 302

План дій
із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків
в Маловисківській міській об’єднаній територіальній громаді
Кіровоградської області на 2019 -2020 роки
І. УДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНИХ МЕХАНІЗМІВ І НОРМАТИВНОПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИКИ ҐЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ .
1. 1. Удосконалити інституційні механізми реалізації політики ґендерної рівності.
2. ВРАХУВАННЯ ҐЕНДЕРНИХ ПОТРЕБ НА КОЖНОМУ ЕТАПІ РОЗРОБКИ МІСЦЕВОЇ
ПОЛІТИКИ.
2. 1. Врахувати ґендерний аспект на етапі проектування місцевої політики (аналіз ситуації
та визначення проблем) .
2. 2. Інтегрувати ґендерний компонент на стадії планування місцевої політики.
2. 3. Інтегрувати ґендерний компонент на стадії впровадження / надання послуг.
2. 4. Інтегрувати ґендерний компонент на стадії моніторингу та оцінки місцевої політики .
3. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБОРУ ДАНИХ, РОЗПОДІЛЕНИХ ЗА СТАТТЮ .
3.1. Збирати дані щодо населення та міграції.
3.2. Збирати дані щодо участі жінок і чоловіків у прийнятті суспільно важливих рішень.
3.3. Збирати дані щодо участі жінок і чоловіків в економічному розвитку .
3. 4. Збирати дані, розподілені за статтю, в сфері освіти.
3. 5. Збирати дані, розподілені за статтю, в сфері охорони здоров'я .
3.6. Збирати дані, розподілені за статтю, в сфері соціального забезпечення та послуг .
3.7. Збирати дані, розподілені за статтю, в сфері культури, відпочинку і дозвілля .
3. 8. Збирати дані, розподілені за статтю, в сфері фізичної культури та спорту.
3. 9. Збирати дані, розподілені за статтю та віком, в сфері захисту і безпеки.
4. ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРЕДСТАВНИКІВ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО
САМОВРЯДУВАННЯ ТА ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН З ПИТАНЬ РЕАЛІЗАЦІЇ
ҐЕНДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ.
4.1. Проводити системне навчання з питань ґендерної рівності для представників
Маловисківської міської ради та інших зацікавлених осіб.
4.2. Надати організаційно-методичне та фінансове забезпечення системі навчання з
питань ґендерної рівності для представників Маловисківської міської ради та інших
зацікавлених осіб .
5. ПРОВЕДЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ПРОСВІТНИЦЬКИХ КАМПАНІЙ З ПИТАНЬ
ҐЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ

5.1. Регулярно проводити інформаційно-просвітницькі кампанії з питань ґендерної
рівності .
5.2. Використати різні комунікаційні канали для поширення інформації з питань
ґендерної рівності.
5. 3. Забезпечити фінансування інформаційно-просвітницьких кампаній з питань
ґендерної рівності.
6. ЗАПРОВАДЖЕННЯ КОНКРЕТНИХ ЗАХОДІВ/ДІЙ/ПРАКТИК ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ҐЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ У ВИКОНАВЧИХ КОМІТЕТІ МАЛОВИСКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ
РАДИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ/УСТАНОВАХ/ОРГАНІЗАЦІЯХ
МІСЬКОЇ РАДИ.
6.1. Запровадити заходи/практики, спрямовані на забезпечення рівної участі жінок і
чоловіків у прийнятті суспільно важливих рішень.
6.2. Запровадити заходи/практики для забезпечення ґендерної рівності у сфері зайнятості .
6. 3. Запровадити заходи/практики для забезпечення ґендерної рівності на робочому місці.
6.4. Запровадити заходи/практики для забезпечення ґендерної рівності у сфері протидії
домашньому насильству, насильству за ознакою статі, торгівлі людьми, множинній
дискримінації.

Керуючий справами

Л.ЛИННИК

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 08 серпня 2019 року

№ 303
м. Мала Виска

Про хід сплати землекористувачами
земельного податку та орендної плати
------------------------------------------------Заслухавши інформацію начальника земельного відділу міської ради
І.А.Цибульського про хід сплати землекористувачами – юридичними та фізичними
особами - земельного податку та орендної плати, керуючись ст. 33 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Інформацію начальника земельного відділу міської ради І.А.Цибульського про
хід сплати землекористувачами – юридичними та фізичними особами - земельного
податку та орендної плати прийняти до відому.
2. Зобов’язати начальника земельного відділу міської ради І.А.Цибульського:
2.1.До 31.12.2019 року створити базу кількісного і якісного обліку земельних
ділянок по території міської об’єднаної територіальної громади за площею, складом угідь
та правовим статусом.
2.2. Активізувати та посилити роботу з платниками податку по сплаті земельного
податку та орендної плати.
2.3. Здійснювати постійний контроль за:
- ходом збору земельного податку та орендної плати з юридичних та фізичних осіб;
- ходом сплати заборгованості за минулі роки;
- використанням земельних ділянок за цільовим призначенням.
2.4. Опубліковувати на офіційному сайті міської ради:
 роз’яснення щодо термінів та порядку сплати платежів за землю;
 хід надходжень плати за землю в міський бюджет;
 надавати інформацію щодо вільних земельних ділянок.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бакалінського О.М.

Міський голова

Ю.ГУЛЬДАС

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 08 серпня 2019 року

№ 304
м. Мала Виска

Про внесення змін до рішення
виконавчого комітету міської ради
№ 260 від 16 липня 2019 року
Керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2013 року № 895
«Про затвердження порядку взаємодії суб’єктів соціального супроводу сімей (осіб), які
перебувають у складних життєвих обставинах», пункту 18 постанови Кабінету Міністрів
України від 21 листопада 2013 року № 896 «Про затвердження Порядку виявлення сімей
(осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, надання їм соціальних послуг та
здійснення соціального супроводу таких сімей (осіб)», пункту 3, розділу 6, Наказу
Міністерства соціальної політики № 318 від 31 березня 2016 року «Про затвердження
державного стандарту соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних
життєвих обставинах», клопотання служби у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету
міської ради і витягу з протоколу № 9 від 23 липня 2019 року, Комісії з питань захисту
прав дитини виконавчого комітету міської ради, виконавчий комітет міської ради, ВИРІШИВ:
1.
Зняти із соціального супроводу сім’ю Корвякової Олени Андріївни, 05.09.1975р.н.,
в якій проживає дитина Корвяков Володимир Миколайовича, 11.03.2015р.н., у відповідно
з пунктом 18 постанови Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2013 № 893
«Про затвердження Порядку виявлення сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих
обставинах, надання їм соціальних послуг та здійснення соціального супроводу таких
сімей (осіб)», пунктом 3, розділу 6, Наказу Міністерства соціальної політики № 318 від 31
березня 2016 року «Про затвердження державного стандарту соціального супроводу сімей
(осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах», тривалість надання соціальної
послуги – не більше ніж 6 місяців з дня прийняття рішення про надання такої послуги. У
разі складного випадку тривалість надання соціальної послуги може бути продовжено до
одного року.
2.
Внести зміни до рішення № 260 від 16 липня 2019 року та затвердити в новій
редакції список дітей, які перебувають під соціальним супроводом і опинилися у складних
життєвих обставинах і проживають на території Маловисківської міської об’єднаної
територіальної громади (згідно з додатком № 1).
3.
Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В.

Міський голова

Ю. ГУЛЬДАС

Додаток № 1
до
рішення
виконкому
Маловисківської
міської
ради від 08.08.2019 року №
304
Список сімей з дітьми, які перебувають під соціальним супроводом, що опинились
у складних життєвих обставинах і проживають на території
Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади
Прізвище, ім’я, по-батькові батьків,
опікунів, піклувальників,
№
прийомних батьків, батьків
п/п
вихователів інших осіб, які є
законними представниками дитини/
дітей

1.

2.

Прізвище, ім’я, по-батькові дитини, яка
проживає в сім’ї

Бобейко
Олександр
Віталійович,
Михайлівна, 23.04.2003р.н.,
Бобейко
Катерина
Віталіївна,
Григорович, 20.01.2004р.н.,
Бобейко Андрій Віталійович, 29.07.2009р.н.,
Бобейко Вероніка Віталіївна, 29.06.2015р.н.
Корнєєв Євгеній Олегович, 25.10.2006р.н.,
Корнєєва
Ірина
Олександрівна,
Воротнюк
Михайло
Олександрович,
18.06.1986р.н.- мати
02.01.2018р.н.
Воротнюк
Олександр
Олегович,
06.06.1979р.н.- батько
Бобейко
Антоніна
18.12.1975р.н. - мати
Бобейко
Віталій
12.12.1981р.н. - батько

Керуючий справами

Л. ЛИННИК

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 08 серпня 2019 року

№ 305
м. Мала Виска

Про попередження гр. Чорної Т.П.,
13.01.1993р.н.р.н., за ухилення та
невиконання батьківських обов’язків та
затвердження висновку Комісії з питань
захисту дитини від 23.07.2019
Керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ч. 2, ч.
3, ч. 4, ст. 150, ч. 1, ст. 155, ст. 164, ст. 180 Сімейного кодексу України, ст. 12 Закону
України „Про охорону дитинства”, «Конвенцією ООН про права дітей», постановою
Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866 «Питання діяльності органів
опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», положенням про Службу у
справах сім’ї та дітей виконавчого комітету міської ради затвердженого рішенням сесії
міської ради
від 21 грудня 2017 року № 813 та положенням про Комісію з
питань захисту прав дитини, затвердженого рішенням сесії міської ради від 28 лютого
2018 № 901, з метою
соціально-правового захисту прав малолітніх дітей та
враховуючи витяг з протоколу № 9 засідання Комісії з питань захисту прав дитини
виконавчого комітету Маловисківської міської ради від 23 липня 2019 року виконавчий
комітет Маловисківської міської ради, ВИРІШИВ:
1.
Попередити гр. Чорну Тетяну Петрівну, 13.01.1993р.н., за ухилення від виконання
батьківських обов’язків, а саме ч. 2, ч. 3, ч. 4, ст. 150, ч. 1, ст. 155, ст. 180 Сімейного
Кодексу України, піклування про Чорного Артема Миколайовича, 10.10.2009р.н., Чорного
Євгена Миколайовича, 08.08.2011р.н., Чорного Віталія Миколайовича, 02.11.2013р.н.,
здоров’я дітей, їх фізичний, духовний та моральний розвиток, здобуття дитиною повної
загальної середньої освіти, поваги до прав дитини та її людської гідності й обов’язок
батьків утримувати дитину, що у відповідності з ч. 4, ст. 155, п. 2, ч. 1 ст. 164 Сімейного
Кодексу України, є підставою для покладення на них відповідальності, встановленої
законом, а саме, позбавлення батьківських прав.
2.
Встановити гр. Чорній Т.П., 13.01.1993р.н., термін у строк тридцяти робочих днів,
починаючи з наступного дня проведення Комісії з питань захисту прав дитини з метою
усунення причин ухилення та неналежного виконання батьківських обов’язків,
передбачених ч. 2, ч. 3, ч. 4, ст. 150, ч. 1, ст. 155, ст. 180 Сімейного Кодексу України та
створення за місцем проживання належних умов для виховання, утримання та розвитку
дітей.
3.
У разі невиконання даного рішення, службі у справах сім’ї та дітей виконавчого
комітету міської ради, порушити питання на Комісії з питань захисту прав дитини

запланованої на серпень 2019 року, про доцільність перебування дітей Чорного Артема
Миколайовича, 10.10.2009р.н., Чорного Євгена Миколайовича, 08.08.2011р.н., Чорного
Віталія Миколайовича, 02.11.2013р.н., у сім’ї матері, гр. Чорної Тетяни Петрівни,
13.01.1993р.н..
4.
За результатами розгляду питання на засіданні Комісії з питань захисту прав
дитини на основі витягу з протоколу засідання Комісії від 23 липня 2019 року № 9,
затвердити висновок Комісії від 23 травня 2019 року «Про попередження гр. Чорної
Тетяни Петрівни, 13.01.1993р.н., за ухилення від виконання батьківських обов’язків, а
саме ч. 2, ч. 3, ч. 4,
ст. 150, ч. 1, ст. 155, ст. 180 Сімейного Кодексу України,
піклування про Чорного Артема Миколайовича, 10.10.2009р.н., Чорного Євгена
Миколайовича, 08.08.2011р.н., Чорного Віталія Миколайовича, 02.11.2013р.н., здоров’я
дітей, їх фізичний, духовний та моральний розвиток, здобуття дитиною повної загальної
середньої освіти, поваги до прав дитини та її людської гідності й обов’язок батьків
утримувати дитину (згідно додатку 1).
5.
Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В..

Міський голова

Ю. ГУЛЬДАС

Додаток № 1
до рішення виконкому міської ради
від 08.08.2019 року № 305
ВИСНОВОК
Комісії з питань захисту прав дитини
виконавчого комітету Маловисківської міської ради
про попередження гр. Чорної Тетяни Петрівни, 13.01.1993р.н.,
за ухилення від виконання батьківських обов’язків, а саме ч. 2, ч. 3, ч. 4, ст. 150,
ч. 1, ст. 155, ст. 180 Сімейного Кодексу України, піклування про
Чорного Артема Миколайовича, 10.10.2009р.н., Чорного Євгена Миколайовича,
08.08.2011р.н., Чорного Віталія Миколайовича, 02.11.2013р.н.
На засідання комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті
Маловисківської міської ради від 23 липня 2019 року було винесено питання
про попередження гр. Чорної Тетяни Петрівни, 13.01.1993р.н., за ухилення від виконання
батьківських обов’язків, а саме ч. 2, ч. 3, ч. 4, ст. 150, ч. 1, ст. 155, ст. 180 Сімейного
Кодексу України, піклування про Чорного Артема Миколайовича, 10.10.2009р.н., Чорного
Євгена Миколайовича, 08.08.2011р.н., Чорного Віталія Миколайовича, 02.11.2013р.н.,
здоров’я дітей, їх фізичний, духовний та моральний розвиток, здобуття дитиною повної
загальної середньої освіти, поваги до прав дитини та її людської гідності й обов’язок
батьків утримувати дитину, що у відповідності з ч. 4, ст. 155, п. 2, ч. 1 ст. 164 Сімейного
Кодексу України, є підставою для покладення на них відповідальності, встановленої
законом, а саме, позбавлення батьківських прав у судовому порядку.
У період часу з березня 2019 року по липень 2019 року гр. Чорна Т.П., ухиляється
від виконання батьківських обов’язків.
Сім’я гр. Чорної Т.П проживає в будинку прабаби гр. Носенко Любові
Олександрівни, 25.11.1955р.н. за адресою: вул. Щорса, 4, м. Мала Виска, Кіровоградської
області.
Власне помешкання відсутнє.
Помешкання у якому проживають діти Чорний А.М., 10.10.2009р.н., Чорний Є.М.,
08.08.2011р.н., Чорний В.М., 02.11.2013р.н., за вказаною вище адресою, не відповідає
санітарно-гігієнічним нормам, умови проживання незадовільні. В будинку три кімнати, в
одній з яких частково створено умови для дітей. А саме, кімната облаштована одним
диванам для відпочинку трьох дітей, столом, стільцями, шафою. Меблі старі, розламані.
Постільна білизна на дивані відсутня.
У дітей в наявності літній, зимовий одяг та взуття у зношеному стані. Двоє
старших дітей влаштовані та навчаються у Маловисківській загальноосвітній школі № 3.
Книжками, зошитами, канцелярським приладдям діти не забезпечені. Найменша дитина
до дошкільного закладу не влаштована, постійно знаходиться вдома. Діти частково
отримують відповідні щеплення, проходять щорічні медогляди.
Присадибна ділянка не оброблена. Підсобне господарство не ведеться.
Постійний заробіток у гр. Чорної Т.П. відсутній.
У відповідності із Законом України «Про державну соціальну допомогу
малозабезпеченим сім’ям» сім’я отримує державну соціальну допомогу малозабезпеченим
сім’ям. Інші доходи в сім’ї відсутні.
Сім’я проживає за рахунок коштів з тимчасових заробітків матері гр. Чорної Т.П.,
яка працює з її слів у м. Кропивницький.
Мати гр. Чорна Т.П. з дітьми спілкується рідко по телефону.
До дітей приїздить раз чи два на місяць.

На час відсутності матері гр. Чорної Т.П., дітьми опікується прабаба гр. Носенко
Л.О., 25.11.1955р.н..
Протягом березня 2019 року по липень 2019 року з гр. Чорною Т.П. неодноразово
працівниками служби у справах сім’ї та дітей, інспектор Маловисківського відділу поліції,
проводились бесіди з питання виконання батьківських обов’язків.
Враховуючи викладене вище та обставини, що гр. Чорна Т.П. має бажання і намір
забрати дітей до м. Кропивницький, створити умови для утримання, виховання та розвитку
дітей, й влаштувати їх до навчального закладу за новим місцем проживання.
Керуючись ч. 2, ч. 3, ч. 4, ст. 150, ч. 1, ст. 155, ст. 164, ст. 180 Сімейного кодексу
України, ст. 12 Закону України «Про охорону дитинства», Конституцією України,
Цивільним кодексами України, «Конвенцією ООН про права дітей», Законами України
«Про місцеве самоврядування», постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня
2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом
прав дитини», положенням про Службу у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету
міської ради затвердженого рішенням сесії міської ради від 21 грудня 2017 року № 813 та
положенням про Комісію з питань захисту прав дитини, затвердженого рішенням сесії
міської ради
від 28 лютого 2018 № 901 з метою соціально-правового захисту
прав малолітніх дітей та враховуючи витяг з протоколу № 9 засідання Комісії з питань
захисту прав дитини виконавчого комітету Маловисківської міської ради від 23 липня 2019
року.
Комісія з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Маловисківської
міської ради вважає за доцільне:
1.
Винести попередження гр. Чорній Тетяні Петрівна, 13.01.1993р.н., за ухилення від
виконання батьківських обов’язків, а саме ч. 2, ч. 3, ч. 4, ст. 150, ч. 1, ст. 155, ст. 180
Сімейного Кодексу України, піклування про Чорного Артема Миколайовича,
10.10.2009р.н., Чорного Євгена Миколайовича, 08.08.2011р.н., Чорного Віталія
Миколайовича, 02.11.2013р.н., здоров’я дітей, їх фізичний, духовний та моральний
розвиток, здобуття дітьми повної загальної середньої освіти, поваги до прав дітей та їх
людської гідності й обов’язок батьків утримувати дітей, що у відповідності з ч. 4, ст. 155,
п. 2, ч. 1 ст. 164 Сімейного Кодексу України, є підставою для покладення на них
відповідальності, встановленої законом, а саме, позбавлення батьківських прав.
2.
Встановити гр. Чорній Тетяні Петрівна, 13.01.1993р.н., термін у строк тридцяти
робочих днів, починаючи з наступного дня проведення Комісії з питань захисту прав
дитини з метою створення за місцем проживання належних умов для виховання,
утримання та розвитку дітей.
3.
Службі у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету міської ради, у разі не
створення гр. Чорною Тетяною Петрівною, 13.01.1993р.н., за місцем проживання
належних умов для виховання, утримання та розвитку дітей, на засіданні Комісії з питань
захисту прав дитини, яка запланована на серпень 2019 року, порушити питання на про
доцільність перебування дітей Чорного Артема Миколайовича, 10.10.2009р.н., Чорного
Євгена Миколайовича, 08.08.2011р.н., Чорного Віталія Миколайовича, 02.11.2013р.н., у
сім’ї матері гр. гр. Чорної Тетяни Петрівни, 13.01.1993р.н..

Керуючий справами

Л. ЛИННИК

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 08 серпня 2019 року

№ 306
м. Мала Виска

Про створення комісії з питань формування пропозицій стосовно
потреби щодо спрямування коштів субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи,
придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм
виховання,наближених до сімейних та забезпечення житлом дітей-сиріт,
дітей позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, і визначення
дітей, яким буде придбано житло, або призначено грошову компенсацію
-------------------------------------------Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 року №877
«Про затвердження Порядку та умов надання у 2019 році субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та
приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних та
забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа» з урахуванням змін, внесених
постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2019 року №616, керуючись п.п. 2,
п. Б ч. 1 ст.34 та ст..40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконавчий комітет Маловисківської міської ради
ВИРІШИВ:
1.

Утворити комісію з питань формування пропозицій стосовно потреби щодо
спрямування коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
проектні,будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку
сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних та забезпечення
житлом дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, і
визначення дітей, яким буде придбано житло або призначено грошову компенсацію
(далі – Комісія) у складі згідно з додатком 1.

2. Затвердити Положення про комісію (додаток 2).
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В.

Міський голова

Ю.ГУЛЬДАС

Додаток 1
до рішення виконкому
від 08.08.2019 року № 306
СКЛАД
комісії з питань формування пропозицій стосовно
потреби щодо спрямування коштів субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на проектні,будівельно-ремонтні роботи,
придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм
виховання,наближених до сімейних та забезпечення житлом дітей-сиріт,
дітей позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, і визначення
дітей, яким буде придбано житло або призначено грошову компенсацію

Жовтило Алла Василівна

-

Голова комісії
заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради – голова комісії

Заступник голови комісії
-

Захватихата Павло
Васильович

начальник служби у справах сім’ї та дітей виконавчого
комітету Маловисківської міської ради

Секретар комісії
-

Міренкова
Інна Павлівна

головний спеціаліст відділу соціального захисту
населення, праці та охорони здоров’я виконавчого
комітету Маловисківської міської ради
Члени комісії

Похила
Лариса Василівна

-

завідувач сектору фінансів відділу
бухгалтерського обліку міської ради

Шпак
Тетяна Миколаївна

-

начальник відділу соціального захисту населення,
праці та охорони здоров’я виконавчого комітету
Маловисківської міської ради

Драна Алла Василівна

-

інспектор служби у справах сім”ї та дітей

Захватихата
Тетяна Валеріївна
Пісний
Сергій Анатолійович

-

начальник юридичного відділу міської ради

-

завідувач сектору містобудування та архітектури
відділу житлово-комунального господарства міської
ради

Анусевич Анна Олегівна

-

спеціаліст II категорії служби у справах сім”ї та дітей

Чмихун Марія Петрівна

-

начальник КП «Мала Виска ЖЕД»

-

спеціаліст II категорії відділу соціального захисту
населення, праці та охорони здоров”я

Слюнявченко
Володимирівна

Наталія

Керуючий справами

Л.ЛИННИК

фінансів

та

Додаток 2
до рішення виконкому
від 08.08.2019 року № 306
ПОЛОЖЕННЯ
про комісію з питань формування пропозицій стосовно потреби щодо
спрямування субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні,
будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних
та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітейсиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, і визначення
дітей, яким буде придбано житло або призначено грошову компенсацію
1. Комісія з питань формування пропозицій стосовно потреби щодо спрямування
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні
роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання,
наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування, осіб з їх числа, і визначення дітей, яким буде придбано житло,
або призначено грошову компенсацію (далі – Комісія), є консультативно-дорадчим
органом, що утворюється виконавчим комітетом Маловисківської міської ради.
2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України,
указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими
відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, цим
Положенням.
3. Комісія здійснює свою роботу відповідно до вимог Порядку та умов надання у 2019
році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельноремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм
виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, затверджених постановою Кабінету
Міністрів України від 15 листопада 2017 року № 877 (в редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 26 червня 2019 року № 616).
4. Головою Комісії є заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів
ради.
Заступником голови Комісії є - начальник служби у справах сім”ї та дітей виконавчого
комітету Маловисківської міської ради.
До складу Комісії входять представники структурних підрозділів з питань соціального
захисту населення, фінансів, освіти, житлово-комунального господарства, містобудування
та архітектури, юридичної служби, служби у справах сім”ї та дітей, а також уповноважені
представники інших установ (за їх згодою).
5. Комісія має право отримувати в установленому порядку від структурних підрозділів,
виконавчих органів міської ради, громадських організацій та інших установ необхідну
інформацію з питань, що належать до її компетенції.
6. Основною формою роботи комісії є засідання, що скликаються за пропозицією
голови Комісії (заступника), який веде засідання.
7. Засідання Комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві
третини загальної кількості її членів.

8. Рішення Комісії приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх
на засіданні членів Комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос
головуючого.
9. До повноважень комісії належить:
- формування потреби щодо спрямування субвенції за напрямами, передбаченими
пунктом 4 Порядку та умов, і підготовка відповідних пропозицій;
- уточнення пропозицій стосовно напрямів та об'єктів, на які буде спрямовано субвенцію;
- перевірка наявності у дитини статусу дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського
піклування, особи з їх числа;
- перевірка наявності документів про перебування дитини на квартирному обліку;
- перевірка наявності у дитини майнових прав на нерухоме майно або відчуження такого
майна протягом останніх п'яти років;
- з'ясування можливості/неможливості вселення дитини у приміщення, що зберігалося за
нею;
- перевірка наявності рецензованого звіту про оцінку майна (акта оцінки майна),
складеного відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та
професійну оціночну діяльність в Україні";
- визначення дитини, якій буде придбано житло, або призначено грошову компенсацію.
10. Заяву про придбання житла або виплату грошової компенсації , з усіма
необхідними документами, дитина (або її законний представник) особисто подає до
відділу соціального захисту населення, праці та охорони здоров”я виконавчого комітету
Маловисківської міської ради за місцем перебування на квартирному обліку.
Діти, які виявили бажання отримати грошову компенсацію, з метою отримання
допомоги у придбанні житла звертаються до служби у справах сім”ї та дітей виконавчого
комітету Маловисківської міської ради, працівник якого здійснює соціальний супровід
такої дитини відповідно до Закону.
Відділ соціального захисту населення, праці та охорони здоров”я виконавчого
комітету Маловисківської міської ради не пізніше ніж через десять робочих днів з дати
прийняття заяви з усіма необхідними документами вносить до місцевої комісії подання
про придбання дитині житла або виплату їй грошової компенсації.
Місцева комісія протягом п’яти робочих днів з дати надходження подання розглядає
його по суті у присутності дитини та приймає рішення про придбання дитині житла або
виплату їй грошової компенсації, яке оформляється відповідно до пункту 8 Порядку та
умов надання у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам,
затверджений постановою КМУ від 15.11.2017 року № 877 ( в редакції постанови КМУ від
26.06.2019 року № 616).
11. Рішення Комісії оформляється протоколом, який підписується усіма її
членами та
подається виконавчому комітету Маловисківської міської ради
Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади для затвердження в
установленому законодавством порядку, не пізніше ніж через 10 календарних днів з дня
його прийняття.
12. Копія рішення виконавчого комітету надсилається розпоряднику субвенції за
місцевими бюджетами вищого рівня, визначеному пунктом 3 Порядку та умов.
13. Організаційне забезпечення діяльності Комісії здійснюється відділом соціального
захисту населення, праці та охорони здоров’я виконавчого комітету Маловисківської
міської ради.
Керуючий справами

Л.ЛИННИК

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 08 серпня 2019 року

№ 307
м. Мала Виска

Про
виділення
грошової
допомоги на відшкодування
компенсації за проїзд окремим
пільговим категоріям громадян
на приміських маршрутах, які
проживають
на
території
Маловисківської
міської
об’єднаної
територіальної
громади
-----------------------------------------Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» , рішенням
Маловисківської міської ради від 22.12.2016 року № 449 « Про затвердження Програми
відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян на
приміських маршрутах загального користування автомобільним транспортом по
Маловисківській міській раді на 2017-2020 роки»», виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Надати матеріальну допомогу для відшкодування витрат за проїзд пільговій
категорії громадян на приміських маршрутах загального користування, згідно доданих
списків на загальну суму 6255,43 грн.
2. Кошти, вказані в п.1 даного рішення, виділити по коду 3033 «Компенсаційні
виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян».
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови
з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В.

Міський голова

Ю.ГУЛЬДАС

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 08 серпня 2019 року

№ 308

Про зміну поштової адреси комплексу будівель
та у Свідоцтві про право власності на нерухоме
майно за адресою: м. Мала Виска вул.40 років
Жовтня, будинок № 96
З метою уточнення місця розташування об’єктів нерухомого майна, згідно
із графічним адресним планом та у відповідності до Переліку геонімів (назв
вулиць, проспектів, бульварів, площ, провулків тощо), затвердженого рішенням
п’ятнадцятої сесії сьомого скликання від 27 листопада 2016 року № 409 «Про
затвердження Переліку назв вулиць, провулків у населених пунктах
Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади», враховуючи технічні
документи, а також лист виконуючого обов’язки начальника Маловисківського
УЕГГ від 05.08.2019 року № 01-12/1007, керуючись підпунктом 10 пункту «б»
статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий
комітет міської ради
ВИРІШИВ:

-

1. Змінити поштову адресу об”єкту нерухомого майна-комплексу будівель, яке
знаходиться на балансі Маловисківського управління по експлуатації газового
господарства і є власністю Відкритого акціонерного товариства по
газопостачанню та газифікації «Кіровоградгаз» розташованого на земельній
ділянці 1, 2626 га. (відповідно до Державного акта на право постійного
користування від 27.12.2000 року серія II-КР № 000456) з вул. 40 років Жовтня
буд.№ 96 на вул.Європейську (40 років Жовтня), буд.№ 86.
2. Рекомендувати заявнику:
звернутися до реєстраційної служби для внесення змін до правовстановлюючих
документів згідно з чинним законодавством (взамін існуючого):
звернутися до бюро технічної інвентаризації для внесення змін до технічної
документації.
3. Визнати рішення виконавчого комітету від 30.05.2011 року № 152 «Про видачу
свідоцтва на право власності» таким, що втратило чинність.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органі ради Бакалінського О.М.

Міський голова

Ю.ГУЛЬДАС

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 08 серпня 2019 року

№ 309
м. Мала Виска

Про затвердження робочого проекту
«Нове будівництво вуличного освітлення
від КТП – 390 по вул. Зарічна в м. Мала
Виска, Кіровоградської області»
Керуючись ст.30, ст.31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
враховуючи ПКД робочого проекту «Нове будівництво вуличного освітлення від КТП –
390 по вул. Зарічна в м. Мала Виска, Кіровоградської області виконавчий комітет міської
ради
ВИРІШИВ:
1. Затвердити проектно-кошторисну документацію по проекту «Нове будівництво
вуличного освітлення від КТП – 390 по вул. Зарічна в м. Мала Виска, Кіровоградської
області» у поточних цінах станом на 29.05.2019 року на суму 104.237 тис. грн.,
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства та комунальної власності (голова Бровченко
О.Д.) та першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів
ради Бакалінського О.М.

Міський голова

Ю.ГУЛЬДАС

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 08 серпня 2019 року

№ 310
м. Мала Виска

Про затвердження робочого проекту
«Нове будівництво вуличного освітлення
від КТП – 32 по вул. Яблунева в м. Мала
Виска, Кіровоградської області»
Керуючись ст.30, ст. 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
враховуючи ПКД робочого проекту «Нове будівництво вуличного освітлення від КТП –
32 по вул. Яблунева в м. Мала Виска, Кіровоградської області виконавчий комітет міської
ради
ВИРІШИВ:
1. Затвердити проектно-кошторисну документацію по проекту «Нове будівництво
вуличного освітлення від КТП – 32 по вул. Яблунева в м. Мала Виска, Кіровоградської
області» у поточних цінах станом на 28.05.2019 року на суму 86.294 тис. грн.,
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства та комунальної власності (голова Бровченко
О.Д.) та першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів
ради Бакалінського О.М.

Міський голова

Ю.ГУЛЬДАС

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 08 серпня 2019 року

№ 311
м. Мала Виска

Про затвердження робочого проекту
«Нове будівництво вуличного освітлення
від КТП – 487 по вул. Кондратюка в м.
Мала Виска, Кіровоградської області»
Керуючись ст. 30, ст. 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», враховуючи ПКД робочого проекту «Нове будівництво вуличного освітлення
від КТП – 487 по вул. Кондратюка в м. Мала Виска, Кіровоградської області виконавчий
комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Затвердити проектно-кошторисну документацію по проекту «Нове будівництво
вуличного освітлення від КТП – 487 по вул. Кондратюка в м. Мала Виска,
Кіровоградської області» у поточних цінах станом на 05.06.2019 року на суму 185.231 тис.
грн.,
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства та комунальної власності (голова Бровченко
О.Д.) та першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів
ради Бакалінського О.М.

Міський голова

Ю.ГУЛЬДАС

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 08 серпня 2019 року

№ 312
м. Мала Виска

Про зняття з обліку безхазяйного
нерухомого майна, розташованого в
м.Мала Виска по вул.Челюскіна, буд. №
97
-----------------------------------------------------Відповідно до статті 335 Цивільного кодексу України, ст. 60 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», вимог постанови Кабінету Міністрів України від 17
жовтня 2013 року № 868 «Про затвердження Порядку державної реєстрації прав на
нерухоме майно та їх обтяжень», беручи до уваги рішення Маловисківського районного
суду від 21.03.2007 року, про те що договір купівлі-продажу житлового будинку № 97 по
вулиці Челюскіна визнано дійсним, власником житлового будинку розташованого за
адресою: м.Мала Виска, вул.Челюскіна, № 97 є гр. Похила Валентина Василівна.,
виконавчий комітет міської ради
ВИРІІШИВ:
1. Зняти з обліку Маловисківської міської ради, як безхазяйну річ, яка не має
власника або власник якої невідомий, нерухоме майно за адресою:
- м. Мала Виска, вул. Челюскіна, буд. № 97.
2. Секретарю комісії по виявленню, обліку та збереженню безхазяйного майна на
території Маловисківської міської ради Берегуленко Т.М.. дати оголошення у районній
газеті «Маловисківські вісті» про зняття з обліку міської ради безхазяйної нерухомої речі,
згідно п.1 даного рішення.
3. У встановлений законом термін подати до органу державної реєстрації прав
заяви про зняття з обліку безхазяйного майна, згідно п.1 даного рішення.
4 Рішення виконкому міської ради від 14.03.2019 року № 96 «Про взяття на облік
безхазяйного нерухомого майна, розташованого на території міської ради» в частині
взяття на облік нерухомого майна, розташованого в м.Мала Виска по вул.Челюскіна
буд.№ 97, скасувати.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами
виконавчого комітету міської ради Линник Л.І.

Міський голова

Ю.ГУЛЬДАС

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 08 серпня 2019 року

№ 313
м. Мала Виска

Про зняття з обліку безхазяйного
нерухомого майна, розташованого в
м.Мала Виска по вул.Осипенка, буд. №
43
-----------------------------------------------------Відповідно до статті 335 Цивільного кодексу України, ст. 60 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», вимог постанови Кабінету Міністрів України від 17
жовтня 2013 року № 868 «Про затвердження Порядку державної реєстрації прав на
нерухоме майно та їх обтяжень», беручи до уваги, що згідно договору купівлі-продажу
житлового будинку, реєстр № 309 від 26.02.2007 року, власником житлового будинку
розташованого за адресою: м.Мала Виска, вул.Осипенка, № 43 є гр. Гурський Андрій
Єдуардович, виконавчий комітет міської ради
ВИРІІШИВ:
1. Зняти з обліку Маловисківської міської ради, як безхазяйну річ, яка не має
власника або власник якої невідомий, нерухоме майно за адресою: м. Мала Виска, вул.
Осипенка, буд. № 43.
2. Секретарю комісії по виявленню, обліку та збереженню безхазяйного майна на
території Маловисківської міської ради Берегуленко Т.М.. дати оголошення у районній
газеті «Маловисківські вісті» про зняття з обліку міської ради безхазяйної нерухомої речі,
згідно п.1 даного рішення.
3. У встановлений законом термін подати до органу державної реєстрації прав
заяви про зняття з обліку безхазяйного майна, згідно п.1 даного рішення.
4 Рішення виконкому міської ради від 14.03.2019 року № 96 «Про взяття на облік
безхазяйного нерухомого майна, розташованого на території міської ради» в частині
взяття на облік нерухомого майна, розташованого в м.Мала Виска по вул.Осипенка буд.№
43, скасувати.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами
виконавчого комітету міської ради Линник Л.І.

Міський голова

Ю.ГУЛЬДАС

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 08 серпня 2019 року

№ 314
м. Мала Виска

Про розгляд заяв громадян щодо
надання пільг по батьківській платі за
відвідування
їхніми
дітьми
дошкільного
навчального
закладу
міської ради «Чебурашка» м.Мала
Виска
Розглянувши заяви громадян міської об’єднаної територіальної громади з
проханням надати пільгу по батьківській платі за відвідування їхніми дітьми дошкільних
навчальних закладів міської ради «Чебурашка» м.Мала Виска, врахувавши, що сім”ї
багатодітні, малозабезпечені, діти учасників бойових дій, керуючись ст. 32 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 26.08.2002 року №1243 «Про невідкладні питання діяльності
дошкільних та інтернатних навчальних закладів», Порядку встановлення плати для
батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних
навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від
21.11.2002 року № 667, виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Надати пільгу, як учаснику бойових дій, у розмірі 100 відсотків по батьківській
платі за відвідування дошкільного навчального закладу міськради «Чебурашка» на період
з 1 серпня 2019 року по 1 серпня 2020 року наступним громадянам:
-Жорновому Юрію Володимировичу-син Жорновий Павел.
2. Надати пільгу у розмірі 50 відсотків по батьківській платі за відвідування
дошкільного навчального закладу міськради «Чебурашка» на період з 1 серпня 2019 року
по 1 серпня 2020 року наступним громадянам:
- Моргуненко Людмилі Сергіївні– її дочка Моргуненко Ангеліна;
- Долинко Любов Олександрівна- дочки: Долинко Тетяна та Долинко Василина;
- Гончаровій Юлії Миколаївні-її сини: Гончаров Давід та Нікіта;
- Безнощук Олені Григорівні-її дочка Безнощук Софія;
- Овчаренко Олені Олександрівні-її дочка Овчаренко Каріна.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови
з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В.

Міський голова

Ю.ГУЛЬДАС

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 08 серпня 2019 року

№ 315
м. Мала Виска

Про розгляд заяв громадян щодо
надання пільг по батьківській платі за
відвідування
їхніми
дітьми
дошкільного
навчального
закладу
міської ради «Ромашка» м.Мала Виска
Розглянувши заяви громадян міської об’єднаної територіальної громади з
проханням надати пільгу по батьківській платі за відвідування їхніми дітьми дошкільних
навчальних закладів міської ради «Ромашка» м.Мала Виска, врахувавши, що сім”ї
багатодітні, керуючись ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.08.2002 року №1243 «Про
невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів», Порядку
встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних
дошкільних та інтернатних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства
освіти і науки України від 21.11.2002 року № 667, виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Надати пільгу у розмірі 50 відсотків по батьківській платі за відвідування
дошкільного навчального закладу міськради «Чебурашка» на період з 1 серпня 2019 року
по 1 серпня 2020 року наступним громадянам:
- Жученя Ользі Василівні– її дочки: Жученя Поліна і Марія;
- Парасоченко Яні Володимирівні- її дочка Гросул Ольга і син Парасоченко Глєб;
- Москальовій Анні Олександрівні- її дочка Москальова Марія.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови
з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В.

Міський голова

Ю.ГУЛЬДАС

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 08 серпня 2019 року

№ 316

Про надання грошової допомоги
на лікування гр.Голодний А.М.
Розглянувши заяву гр. Голодний Анатолія Миколайовича (паспорт ЕА № 304443
виданий Маловисківським РВ УМВС України 02.07.1997 року), який проживає в м. Мала
Виска, пров.Ватутіна, буд.№ 3а, кв. № 7, з проханням надати допомогу йому на лікування,
врахувавши скрутний матеріальний стан заявника, керуючись ст. 34 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», Програмою та Положенням про надання одноразової
матеріальної допомоги громадянам Маловисківської міської об’єднаної територіальної
громади на 2019-2020 роки, затвердженим рішенням міської ради № 1227 від 25 жовтня
2018 року, виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Виділити гр. Голодний Анатолію Миколайовичу грошову допомогу у розмірі
1000,00 ( одну тисячу) гривень на лікування.
2. Кошти, вказані в п.1 даного рішення, виділити по коду 3242 «Інші видатки на
соціальний захист».
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови
з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В.

Міський голова

Ю.ГУЛЬДАС

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 08 серпня 2019 року

№ 317

Про надання грошової допомоги
на лікування гр.Палій В.А.
Розглянувши заяву гр. Палій Володимира Анатолійовича (паспорт № 002860130
виданий 23.01.2019 року), який проживає в м. Мала Виска,вул.Центральна, буд.№ 53а,
кв. № 21, з проханням надати допомогу йому на лікування, врахувавши скрутний
матеріальний стан заявника, керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Програмою та Положенням про надання одноразової
матеріальної допомоги громадянам Маловисківської міської об’єднаної територіальної
громади на 2019-2020 роки, затвердженим рішенням міської ради № 1227 від 25 жовтня
2018 року, виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Виділити гр. Палій Володимиру Анатолійовичу грошову допомогу у розмірі
1000,00 ( одну тисячу) гривень на лікування.
2. Кошти, вказані в п.1 даного рішення, виділити по коду 3242 «Інші видатки на
соціальний захист».
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови
з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В.

Міський голова

Ю.ГУЛЬДАС

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 08 серпня 2019 року
Про
розгляд
заяви
Михайловської Л.Д.

№ 318
гр.

Розглянувши заяву гр. Михайловської Людмили Дмитрівни, яка проживає в м.
Мала Виска,вул.Велігіна, буд.№ 2а, кв. № 14, з проханням надати допомогу для
погашення заборгованості, яка виникли внаслідок лікування, потім поховання (03.07.2019
року), її співмешканця Сільвестрова Валерія Васильовича, керуючись ст. 34 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Програмою та Положенням про
надання одноразової матеріальної допомоги громадянам Маловисківської міської
об’єднаної територіальної громади на 2019-2020 роки, затвердженим рішенням міської
ради № 1227 від 25 жовтня 2018 року, беручи до уваги, що матеріальна допомога
надається мешканцям громади, які перебувають у складних життєвих обставинах, які
виникли внаслідок стихійного лиха, хвороби та інших обставин, а не на погашення
заборгованостей, які виникли у громадян внаслідок лікування, поховання, тощо,
виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
1.Заяву гр. Михайловської Людмили Дмитрівни залишити без задоволення.
2.Рекомендувати гр. Михайловській Л.Д. вирішити дане питання в інший спосіб.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з
питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В.
Міський голова

Ю.ГУЛЬДАС

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 08 серпня 2019 року

№ 319

Про надання грошової допомоги
на лікування гр.Волошин О.Г.
Розглянувши заяву гр. Волошин Олександра Григоровича (паспорт ЕА № 749399
виданий Маловисківським РВ УМВС України 23.06.2000 року), який проживає в с.
Паліївка,вул..Шкільна, буд.№ 49, з проханням надати допомогу йому на лікування,
врахувавши скрутний матеріальний стан заявника, керуючись ст. 34 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», Програмою та Положенням про надання одноразової
матеріальної допомоги громадянам Маловисківської міської об’єднаної територіальної
громади на 2019-2020 роки, затвердженим рішенням міської ради № 1227 від 25 жовтня
2018 року, виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Виділити гр. Волошин Олександру Григоровичу грошову допомогу у розмірі
1000,00 ( одну тисячу) гривень на лікування.
2. Кошти, вказані в п.1 даного рішення, виділити по коду 3242 «Інші видатки на
соціальний захист».
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови
з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В.

Міський голова

Ю.ГУЛЬДАС

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 08 серпня 2019 року

№ 320

Про надання грошової допомоги
на лікування гр.Сімонов О.В.
Розглянувши заяву гр. Сімонов Олександра Валентиновича (паспорт ЕА № 093437
виданий Маловисківським РВ УМВС України 25.06.1996 року), який проживає в м.
Мала Виска,вул. Гоголя, буд.№ 50, з проханням надати допомогу йому на лікування,
врахувавши скрутний матеріальний стан заявника, керуючись ст. 34 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», Програмою та Положенням про надання одноразової
матеріальної допомоги громадянам Маловисківської міської об’єднаної територіальної
громади на 2019-2020 роки, затвердженим рішенням міської ради № 1227 від 25 жовтня
2018 року, виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Виділити гр. Сімонову Олександру Валентиновичу грошову допомогу у розмірі
2000,00 ( дві тисячі) гривень на лікування.
2. Кошти, вказані в п.1 даного рішення, виділити по коду 3242 «Інші видатки на
соціальний захист».
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови
з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В.

Міський голова

Ю.ГУЛЬДАС

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 08 серпня 2019 року

№ 321

Про надання грошової допомоги
на лікування гр.Куць М.С.
Розглянувши заяву гр. Куць Максима Сергійовича (паспорт ЕВ № 292275 виданий
Маловисківським РВ УМВС України 30.08.2011 року), який проживає в м. Мала
Виска,вул.Челюскіна, буд.№ 90а, з проханням надати допомогу йому на лікування
захворювання, яке Він отримав при проходженні військової служби, пов’язаної із
захистом Батьківщини, керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Програмою та Положенням про надання одноразової матеріальної допомоги
громадянам Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади на 2019-2020
роки, затвердженим рішенням міської ради № 1227 від 25 жовтня 2018 року, виконавчий
комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Виділити гр. Куць Максиму Сергійовичу грошову матеальну допомогу у розмірі
5000,00 ( пять тисяч) гривень на лікування.
2. Кошти, вказані в п.1 даного рішення, виділити по коду 3242 «Інші видатки на
соціальний захист».
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови
з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В.

Міський голова

Ю.ГУЛЬДАС

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 08 серпня 2019 року

№ 322

Про надання грошової допомоги
на лікування гр.Мандзюк В.І.
Розглянувши заяву гр. Мандзюк Володимира Івановича (паспорт ЕВ № 180128
виданий Маловисківським РВ УМВС України 31.10.2007 року), який проживає в м.
Мала Виска,вул.Бесарабська, буд.№ 16а, з проханням надати допомогу йому на
лікування, врахувавши матеріальний стан заявника, керуючись ст. 34 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», Програмою та Положенням про надання
одноразової матеріальної допомоги громадянам Маловисківської міської об’єднаної
територіальної громади на 2019-2020 роки, затвердженим рішенням міської ради № 1227
від 25 жовтня 2018 року, виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Виділити гр. Мандзюк Володимиру Івановичу грошову матеальну допомогу у
розмірі 2000,00 ( дві тисячі гривень на лікування.
2. Кошти, вказані в п.1 даного рішення, виділити по коду 3242 «Інші видатки на
соціальний захист».
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови
з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В.

Міський голова

Ю.ГУЛЬДАС

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 08 серпня 2019 року

№ 323

Про надання грошової допомоги
на лікування гр.Туз З.П.
Розглянувши заяву гр. Туз Зінаїди Павлівни (паспорт ЕА № 554987 виданий
Маловисківським РВ УМВС України 25.01.1999 року), яка проживає в м. Мала Виска,
вул.Центральна, буд.№ 47а, з проханням надати допомогу їй на лікування, врахувавши
матеріальний стан заявника,
керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Програмою та Положенням про надання одноразової
матеріальної допомоги громадянам Маловисківської міської об’єднаної територіальної
громади на 2019-2020 роки, затвердженим рішенням міської ради № 1227 від 25 жовтня
2018 року, виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Виділити гр. Туз Зінаїді Павлівні грошову матеальну допомогу у розмірі 2000,00
( дві тисячі) гривень на лікування.
2. Кошти, вказані в п.1 даного рішення, виділити по коду 3242 «Інші видатки на
соціальний захист».
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови
з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В.

Міський голова

Ю.ГУЛЬДАС

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 08 серпня 2019 року

№ 324

Про надання грошової допомоги
на лікування гр.Куркатовій А.О.
Розглянувши заяву гр. Куркатової Тетяни Станіславівни (паспорт ЕВ № 158867
виданий Маловисківським РВ УМВС України 16.01.2007 року), яка проживає в м. Мала
Виска, вул.Київська, буд.№ 18/9, з проханням надати допомогу на лікування її дочки
Куркатової Анастасії , 2007 р.н., врахувавши матеріальний стан заявника, керуючись ст.
34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Програмою та Положенням
про надання одноразової матеріальної допомоги громадянам Маловисківської міської
об’єднаної територіальної громади на 2019-2020 роки, затвердженим рішенням міської
ради № 1227 від 25 жовтня 2018 року, виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Виділити гр. Куркатовій Тетяні Станіславівні грошову матеальну допомогу у
розмірі 2000,00 ( дві тисячі) гривень на лікування її дочки гр. Куркатової Анастасії
Олексіївни.
2. Кошти, вказані в п.1 даного рішення, виділити по коду 3242 «Інші видатки на
соціальний захист».
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови
з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В.

Міський голова

Ю.ГУЛЬДАС

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 08 серпня 2019 року

№ 325

Про надання грошової допомоги
на лікування гр.Середенко О.М.
Розглянувши заяву гр. Середенко Ольги Михайлівни (паспорт ЕА № 368730
виданий Маловисківським РВ УМВС України 28.11.1997 року), яка проживає в с.
Первомайське, вул.Центральна, буд.№ 59, з проханням надати допомогу їй на лікування,
врахувавши матеріальний стан заявника, керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Програмою та Положенням про надання одноразової
матеріальної допомоги громадянам Маловисківської міської об’єднаної територіальної
громади на 2019-2020 роки, затвердженим рішенням міської ради № 1227 від 25 жовтня
2018 року, виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Виділити гр. Середенко Ользі Михайлівні грошову матеальну допомогу у розмірі
1000,00 ( одна тисяча) гривень на лікування.
2. Кошти, вказані в п.1 даного рішення, виділити по коду 3242 «Інші видатки на
соціальний захист».
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови
з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В.

Міський голова

Ю.ГУЛЬДАС

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 08 серпня 2019 року

№ 326
м. Мала Виска

Про розгляд заяви гр. Парасоченко Я.В.
Розглянувши заяву Парасоченко Яни Володимирівни, яка проживає в м. Мала Виска,
вул. Миколи Проценка, буд. № 15 з проханням погодити місця розташування об'єктів
дрібнороздрібної торгівлі продуктами (кавун) власного вирощування , та затвердити
порядок їх роботи, керуючись ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Погодити гр. Парасоченко Я.В. розміщення об'єктів дрібнороздрібної торгівлі,
продукцією власного виробництва (кавун) в м. Мала Виска по :
- вул. Містечкова (схема № 1);
- вул. Шевченка (мікрорайон «Вись», схема № 8)
та затвердити наступний розпорядок роботи об'єктів торгівлі: з 8.00 год. до 20.00
год., без перерви та вихідних.
2. Зобов'язати Гр. Парасоченко Я.В. вчасно сплачувати місцеві податки та збори КП
«Міський ринок», згідно затверджених тарифів на послуги.
3. Попередити Гр. Парасоченко Я.В. про необхідність:
- утримання прилеглої території в належному санітарному стані.
- заборону торгівлі в громадських місцях тютюновими виробами, алкогольними та
слабоалкогольними напоями.
- в обов'язковому порядку укласти з КП «Мала Виска Водоканал» договір на
вивезення ТПВ.
- дотримання правил торгівлі.
4. В разі недотримання вимог пунктів 2, 3 даного рішення, дозвіл на розміщення
об'єкту торгівлі буде скасовано.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бакалінського О.М.

Міський голова

Ю.ГУЛЬДАС

