
 

 

 

 
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

«12» січня 2023 року                                                                     № 1 

                                                       м. Мала Виска                              

 

Про розподіл гуманітарної  

допомоги , що надійшла 

від ВПІНО «Філія АКТЕД» 

 

      Відповідно до ст.ст.27, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Закону України «Про гуманітарну допомогу», Закону України «Про 

благодійну діяльність та благодійні організації» та з метою забезпечення належних 

умов проживання і обслуговування внутрішньо переміщених осіб громади, 

виконавчий комітет Маловисківської міської ради,- 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Розподілити гуманітарну допомогу, отриману від Відокремленого підрозділу 

іноземної неурядової організації (ВПІНО) «Філія АКТЕД» з урахуванням потреб 

підприємств, закладів комунальної власності міської ради з метою забезпечення 

належних умов проживання і обслуговування внутрішньо переміщених осіб, що 

проживають у Центрах компактного проживання на території громади, згідно 

додатку 1. 

2.Набувачам гуманітарної допомоги забезпечити зарахування на баланс 

матеріальних цінностей, відобразити надходження гуманітарної допомоги в 

системі бухгалтерського обліку та звітності відповідно до вимог чинного 

законодавства.  

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Аллу Жовтило. 

 

 

 

Міський голова                                                    Юрій ГУЛЬДАС 

                                                                                      

 



 

 

 

                                                                                           Додаток № 1 

                                                                                           до рішення виконкому 

                                                                                            від 12.01.23 року № 1 
 

Набувач – Комунальне підприємство «Маловисківський центр надання 

соціальних послуг» 

 

Гуманітарна допомога від ВПІНО «Філія АКТЕД» 

(для Центру компактного проживання ВПО) 

 

№ 
з/п 

Назва матеріальних цінностей одиниц
я 

виміру 

к-сть 
шт.. 

ціна Загальна 
сума 

1 Праска Water House SI 2050V шт. 2   
2 Дошка для прасування T-SMART (E) 

100*30 см. Основа: метал.сітка, Т-
нога, підставка для праски 

шт. 2   

3 Чашка LUMINARC CADIX 290 мл. 
Біла, склокераміка 

шт. 45   

4 Тарілка обідня 25 см. ARCOPAL 
ZELIE склокераміка 

шт. 45   

5 Салатник ARCOPAL ZELIE 16 см. 
склокераміка 

шт. 45   

6 Набір столових приборів в под.. упак. 
Spark, 24 пр./ 6 пер. Нерж. Сталь, TM 
UP 

шт. 7   

7 Сковорода 28 см. Profi-T, антиприг. 
покр, індукція, KOHEN 

шт. 2   

8 Набір каструль 6 пр.: ківш 2л. 
кастр:2.8 л. 4.0 л. з скл. кр., нерж. 
сталь, KRAUFF 

шт. 2   

9 Піч мікрохвильова GORENJE MO 20 
E1W 

шт. 1   

10 ЧВ-Мультиварка Redmond RMC-
M408G 

шт. 2   

11 Водонагрівач ANCONA, 10л. шт. 1   
12 ЧВ-Кухня Катаріна 2.4 Білий-Дуб 

сонома + стільниця (10 уп) 
набір 1   

13 Офісна софа, ширина 156 см., не 
розкладна, екошкіра, підлокітники, 
матеріал: дерево+метал, вага 45 кг. 

шт. 1   



 

14 Стіл-книга трансформер. Висота – 750 
мм, ширина -1520 мм,  основа – 
чорний метал, верх ДСП 16 мм. 

шт. 1   

15 Журнальний стіл 55х55 см. Висота 45-
50см. 

шт. 2   

16 Електричний конвектор 
(електрообігрівач) 

шт. 3   

17 Проектор AOpen QF12 шт. 1   

18 Каркаси д/сушки білизни 81435 
TOWER 190 

шт. 3   

19 ЧВ-машина сушильна, SAMSUNG 
DV90TA040AE/UA  

шт. 1   

20 Плита електрична BEKO FSS56000GW, 
Розетка для електроплити з/з Lezard, 
715-1201-620 (32А,250V) біла; Вилка 
32А для електроплити Lezard, 715-
1302-621 (32А, 25V), біла 

шт. 1   

21 Холодильник BEKO RDSA240K20W 
 

шт. 2   

22 ЧВ-Стіл-трансформер Фаст дуб 
сонома+венне 60 (120)х90х75+ 4 
табурет-4 (350*450*350), дуб 
сонома/коричневий 

компл. 2   

23 ЧВ-Машина прально-сушильна 
WHIRLPOOL FWDG8614B EU 

шт. 1   

24 Стілець розкладний хром, висота 80 
см. макс. навантаження 120 кг., 
металевий каркас, оббивка еко-шкіра 

шт. 10   

25 Папір А-4 «Crystal PRO 80» уп. 5   

 Всього:     
 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради                                             Людмила ЛИННИК                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

     

                                                                                            Додаток № 2 

                                                                                           до рішення виконкому 

                                                                                            від 12.01.23 року № 1 

 

 

Набувач – Відділ освіти, молоді та спорту  

виконавчого комітету Маловисківської міської ради 

 

Гуманітарна допомога від ВПІНО «Філія АКТЕД» 

(для Центрів компактного проживання ВПО) 

 

№ 
з/п 

Назва матеріальних цінностей одиниця 
виміру 

к-сть 
шт.. 

ціна загальна сума 

1 Праска Water House SI 2050V шт. 2   
2 Дошка для прасування T-SMART (E) 

100*30 см. Основа: метал.сітка, Т-
нога, підставка для праски 

шт. 2   

3 Чашка LUMINARC CADIX 290 мл. 
Біла, склокераміка 

шт. 50   

4 Тарілка обідня 25 см. ARCOPAL 
ZELIE склокераміка 

шт. 50   

5 Салатник ARCOPAL ZELIE 16 см. 
склокераміка 

шт. 50   

6 Набір столових приборів в под.. упак. 
Spark, 24 пр./ 6 пер. Нерж. Сталь, TM 
UP 

шт. 9   

7 Сковорода 28 см. Profi-T, антиприг. 
покр, індукція, KOHEN 

шт. 4   

8 Набір каструль 6 пр.: ківш 2л. 
кастр:2.8 л. 4.0 л. з скл. кр., нерж. 
сталь, KRAUFF 

шт. 2   

9 Піч мікрохвильова GORENJE MO 20 
E1W 

шт. 1   

10 ЧВ-Мультиварка Redmond RMC-
M408G 

шт. 2   

11 Водонагрівач ANCONA, 10л. шт. 1   

12 Плита електрична BEKO FSS56000GW шт. 2   

13 Стіл виробничий н/с 900х500х850 
мм,  
2 полиці, борт. Напівоб’ємний 40 мм, 
труба 30х30мм. 

шт. 1   



 

14 Офісна софа, ширина 156 см., не 
розкладна, екошкіра, підлокітники, 
матеріал: дерево+метал, вага 45 кг. 

шт. 1   

15 Стіл-книга трансформер. Висота – 
750 мм, ширина -1520 мм,  основа – 
чорний метал, верх ДСП 16 мм. 

шт. 1   

16 Журнальний стіл 55х55 см. Висота 
45-50см. 

шт. 1   

17 Електричний конвектор 
(електрообігрівач) 

шт. 3   

18 Проектор AOpen QF12 шт. 1   

19 Машина пральна, INDESIT OMTWSA 
61052 W UA 

шт. 4   

20 Каркаси д/сушки білизни 81435 
TOWER 190 

шт. 4   

21 ЧВ-машина сушильна, SAMSUNG 
DV90TA040AE/UA  

шт. 2   

22 ЧВ-машина пральна, SAMSUNG 
WW90T4041CE1UA 

шт. 3   

23 Холодильник BEKO RDSA240K20W шт. 2   

24 ЧВ-Стіл-трансформер Фаст дуб 
сонома+венне 60 (120)х90х75+ 4 
табурет-4 (350*450*350), дуб 
сонома/коричневий 

компл. 3   

25 ЧВ-Машина прально-сушильна 
WHIRLPOOL FWDG8614B EU 

шт. 2   

26 Стілець розкладний хром, висота 80 
см. макс. навантаження 120 кг., 
металевий каркас, оббивка еко-
шкіра 

шт. 10   

27 Папір А-4 «Crystal PRO 80» уп. 5   

 Всього:     
 

 

 

Керуючий  справами  виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради                                              Людмила ЛИННИК                                                      

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

«12» січня 2023 року                                                                                  № 2 

 м. Мала Виска                                       

 

Про внесення змін до рішення                     

виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради    

№ 357 від 08.12.2022                          

та затвердження списку дітей, 

які опинились у складних                       

життєвих обставинах і 

проживають на території 

Маловисківської територіальної 

громади 

 

 

Розглянувши клопотання служби у справах дітей Маловисківської міської 

ради «Про внесення змін до рішення № 357 від 08.12.2022 та затвердження списків 

дітей, які опинились у складних життєвих обставинах і проживають на території 

Маловисківської територіальної громади», витяг з протоколу засідання 

одинадцятої Комісії з питань захисту прав дитини Маловисківської міської ради від 

15.12.2022. 

Керуючись статтями 140, 146 конституції України, пп. 4, п. «б», ч. 1,               

ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України 

«Про органи і служби справах дітей та спеціальні установи для дітей», постановою 

Кабінету Міністрів України «Про забезпечення соціального захисту дітей, які 

перебувають у складних життєвих обставинах» від 01.06.2020 № 585, постановою 

Кабінету Міністрів України «Про організацію надання соціальних послуг» від 

01.06.2020 № 587, положенням про Службу у справах дітей Маловисківської 

міської ради затвердженого рішенням сесії міської ради від 10.02.2022 № 1204 та 

положенням про Комісію з питань захисту прав дитини, затвердженого рішенням 

сесії міської ради від 10.02.2022 № 1203, з метою захисту та забезпечення реалізації 

прав, свобод дитини, виконавчий комітет Маловисківської міської ради, - 



 

 

 

 

 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Маловисківської міської ради 

№ 357 від 08.12.2022 «Про внесення змін до рішення № 335 від 10.11.2022 та 

затвердження списку дітей, які опинились у складних життєвих обставинах і 

проживають на території Маловисківської територіальної громади» та затвердити в 

новій редакції список дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах і 

проживають на території Маловисківської міської територіальної громади (згідно 

додатку № 1). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В. 

 

 

Міський голова                               Юрій ГУЛЬДАС 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток № 1 
до рішення виконкому        
від 12.01.2023 року №  2  

 

 

СПИСОК 

дітей, які опинились у складних життєвих обставинах і проживають на 

території 

Маловисківської територіальної громади станом на 15.12.2022 

№ 
п/п 

П.І.П. дитини 
Дата 

народження 

П.І.П. батьків, 
(опікунів, 

піклувальників, 
прийомних 

батьків) 

Адреса 
проживання 

Причини 
складних 
життєвих 
обставин 

1.  
Корнієнко 
Аліна 
Миколаївна 

06.06.2006р.
н. 

Корнієнко 
Світлана 

Борисівна, 
05.06.1983р.н. 

вулиця 
Матросова 103, 

місто Мала 
Виска, 

Новоукраїнськ
ого району, 

Кіровоградсько
ї області 

низький 
виховний 
потенціал 

матері, 
ухилення від 

виконання 
батьківських 
обов’язків, 
існує ризик 

позбавлення 
батьківських 

прав 

2.  
Корнієнко 
Костянтин 
Миколайович 

15.04.2010р.
н. 

3.  
Корнієнко 
Богдана 
Миколаївна 

25.02.2012р.
н. 

4.  
Корнієнко 
Артем 
Миколайович 

15.12.2013р.
н. 

5.  
Корнієнко Єва 
Миколаївна 

04.03.2020р.
н. 

6.  
Ніколаєва 
Інна 
Романівна 

04.07.2011р.
н. 

Хавренко 
Марина 
Іванівна, 

27.12.1990р.н. 

вулиця Івана 
Сухомлина, 12, 

місто Мала 
Виска, 

Новоукраїнськ
ого району, 

Кіровоградсько
ї області 

низький 
виховний 
потенціал 

матері, 
ухилення від 

виконання 
батьківських 
обов’язків, 
існує ризик 

позбавлення 
батьківських 

прав 

7.  
Хавренко 
Анастасія 
Русланівна 

09.09.2013р.
н. 

8.  

Хавренко 
Софія 
Олександрівн
а 

16.09.2018р.
н. 

9.  
Бутковська 
Кароліна 

25.11.2006р.
н. 

Бутковська 
Катерина 

вулиця Садова 
6, місто Мала 

низький 
виховний 



 

Олександрівн
а 

Миколаївна, 
02.12.1987р.н. 
Головацький 
Олександр 

Геннадійович, 
18.05.1986р.н. 

Виска, 
Новоукраїнськ

ого району, 
Кіровоградсько

ї області 

потенціал 
батьків, 

ухилення від 
виконання 

батьківських 
обов’язків, 

систематичне 
вживання 

алкогольних 
напоїв, існує 

ризик 
позбавлення 
батьківських 

прав 

10.  

Бутковський 
Рустам 
Олександров
ич 

24.10.2008р.
н. 

11.  

Бутковський 
Діма 
Олександров
ич 

31.12.2011р.
н. 

12.  

Головацька 
Анастасія 
Олександрівн
а 

31.08.2012р.
н. 

13.  
Шамровськи
й Нікіта 
Олегович 

02.12.2018р.
н. 

Шамровська 
Ярослава 
Олегівна, 

04.02.2000р.н. 

вулиця 
Матросова, 81, 

місто Мала 
Виска, 

Новоукраїнськ
ого району, 

Кіровоградсько
ї області 

низький 
виховний 
потенціал 

матері, 
ухилення від 

виконання 
батьківських 
обов’язків, 
існує ризик 

позбавлення 
батьківських 

прав 

14.  
Козубенко 
Кіріл 
Віталійович 

19.03.2020р.
н. 

Козубенко 
Вікторія 
Юріївна, 

30.01.1989р.н. 
– мати, 

Козубенко 
Віталій 

Олександрови
ч, 

14.07.1987р.н. 

вулиця Гоголя, 
7, місто Мала 

Виска, 
Новоукраїнськ

ого району, 
Кіровоградсько

ї області 

низький 
виховний 
потенціал 

батьків, 
ухилення від 

виконання 
батьківських 
обов’язків, 

систематичне 
вживання 

алкогольних 
напоїв, існує 

ризик 
позбавлення 
батьківських 

прав 

15.  
Грінчевська 
Анна 
Андріївна 

06.10.2010р.
н. 

16.  
Грінчевський 
Олександр 
Андрійович 

09.04.2008р.
н. 



 

17.  
Коровська 
Валерія 
Андріївна 

21.08.2009р.
н. 

Костюк 
Марина 

Вікторівна, 
15.06.1986р.н. 

вулиця Садова, 
29, село 

Лозуватка, 
Новоукраїнськ

ого району, 
Кіровоградсько

ї області 

низький 
виховний 
потенціал 

батьків, 
ухилення від 

виконання 
батьківських 
обов’язків, 
існує ризик 

позбавлення 
батьківських 

прав 

18.  
Коровський 
Євген 
Андрійович 

15.11.2010р.
н. 

19.  
Симончук 
Артем 
Валерійович 

09.11.2016р.
н. 

20.  
Гузь Артем 
Миколайович 

08.12.2022 

Сокуренко 
Валентина 

Миколаївна, 
23.11.1993р.н.

, 
Гузь Микола 

Володимиров
ич, 

08.12.1979р.н. 

вулиця Зелена, 
6, село 

Олександрівка, 
Новоукраїнськ

ого району, 
Кіровоградсько

ї області 

низький 
виховний 
потенціал 

батьків, існує 
ризик 

позбавлення 
батьківських 

прав 

 

20 – дитини 

7 – сімей 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради                                             Людмила ЛИННИК 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

«12» січня 2023 року                         м. Мала Виска                                              № 3 

                                                     

Про надання дозволу  на 

проведення робіт по  видаленню 

зелених насаджень  на території 

м.Мала Виска  

  

Розглянувши звернення  гр.Лункана Володимира Івановича №Л-699-П  від 

30.12.2022 р., звернення гр.Крячко Юрія Івановича №К-22-П від 09.01.2023 р.,  

звернення гр.Гайдученя Валентини Володимирівни №Г-686-П від 22.12.2022 р. та 

за результатами обстеження  м.Мала Виска, комісією виявлені  аварійні,  фаутні 

дерева,  зважаючи на  їх віковий стан, дуплистість та  в зв’язку з тим, що дерева 

становить загрозу,  комісія   вирішила провести відповідні роботи по даних 

виявлених фактах, на підставі акта обстеження зелених насаджень, що підлягають 

видаленню №1/23  від 10.01.2023 року, враховуючи лист Державної екологічної 

інспекції щодо проведення обстеження без залучення представника Інспекції, 

керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 10 

Закону України «Про благоустрій населених пунктів», відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 року №1045  «Про затвердження 

Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах» та 

рішення сесії Маловисківської міської ради №488 від 27 квітня 2021 року «Про 

створення комісії з обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню на 

території Маловисківської міської ради»,  беручи до уваги пропозиції комісії при 

виконавчому комітеті міської ради щодо доцільності проведення вищевказаних 

робіт, виконавчий комітет  Маловисківської міської ради,- 

  

В И Р І Ш И В:  

 

1. Надати  дозвіл  КП «Мала Виска-МКП»  без сплати їх відновної вартості  на  

проведення робіт в м.Мала Виска:    

-  на видалення 1 - дерева породи «Тополя» по вул.Містечкова, 41;  

- на проведення формувального обрізування (пониження крони) 4 дерев породи 

«Каштан» по вул.Центральна, 88;  



 

- на проведення санітарної очистки (підрізання  гілок, що йдуть до 

торгівельного магазину) та інших сухих гілок 4 «Каштанів» по вул.Шевченко 

(навпроти центрального входу міської лікарні); 

- на проведення робіт по видаленню 8 дерев породи «Береза» та 4 дерева породи 

«Клен Американський» по вул..Спортивна на території парку (навпроти стадіону 

«Колос»); 

- на проведення робіт по видаленню 2 дерев породи «Береза», 8 дерев «Клен 

Американський», проведення робіт по очистки сухого гілля 1 дерева «Акація» в 

свері між магазину «Колос» та ліцея ім.Г.Перебийноса по вул.Шкільна; 

- на проведення робіт по очистки гілля, яке росте в сторону ЛЕП 2 дерев породи 

«Абрикоса», 1 дерева «Горіх», 2 дерев породи «Клен Американський» на ділянці 

між  перехрестям по вул..Київській   вул.П.Сагайдачного та вул..Героїв Крут.  

 2. Попередити керівника комунального підприємства «Мала Виска МКП»  

Лисенка В.П.   

-   дотримуватися правил охорони праці та безпеки при проведенні 

вищевказаних робіт; 

- деревину спиляних дерев оподаткувати та надавати в разі необхідності, 

згідно поданих заявок старост Маловисківської міської ради, керівників 

структурних підрозділів міської ради за актом – приймання передачі; 

- забезпечити наведення санітарного порядку в 5-денний термін після 

проведення робіт;  

- на місці спиляних дерев висадити молоді саджанці. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  першого заступника 

міського голови  з питань діяльності виконавчих органів ради  Бакалінського О.М.  

   

 

Міський голова                                                           Юрій  ГУЛЬДАС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
«12» січня 2023 року                                                                                          № 4 

 м.Мала Виска       

                        

Про надання компенсації власникам житлових 

приміщень, що безоплатно розмістили в них  

внутрішньо переміщених осіб та мають право 

на отримання компенсації понесених витрат  

пов’язаних з їх проживанням, в тому числі на  

оплату житлово–комунальних послуг за  грудень 2022 року  

  

        Керуючись статтями 30, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» Указами Президента України від 24 лютого 2022 року №64 «Про введення 

воєнного стану в Україні» та № 133 від 14.03.2022 «Про продовження строку дії 

воєнного стану в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 

2022 р. № 333 «Про затвердження Порядку компенсації витрат за тимчасове 

розміщення внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися у період воєнного 

стану і не отримують щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним 

особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-

комунальних послуг» та враховуючи розпорядження голови Маловисківської 

міської ради №28/б від 29.03.2022 р. «Про створення робочої групи з перевірки 

відомостей щодо розміщення внутрішньо – переміщених осіб на території 

Маловисківської міської територіальної громади»,  виконавчий комітет 

Маловисківської міської ради,- 

  

ВИРІШИВ: 

       

1. Надати компенсацію власникам житлових приміщень, що знаходяться на 

території Маловисківської міської територіальної громади, які безоплатно 

розмістили в них внутрішньо переміщених осіб та мають право на отримання 

компенсації понесених витрат пов’язаних з їх проживанням, в тому числі на 

оплату житлово–комунальних послуг за грудень  2022 року згідно доданого 

списку (додаток 1).  

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В. 

 

Міський голова                                                                         Юрій  ГУЛЬДАС 



 

 
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

«12» січня 2023 року                                                                                        № 5 

 м.Мала Виска                              

 

Про внесення змін до пункту 1 рішення виконавчого  

комітету міської ради від 12 липня 2021 року  

№ 226 «Про затвердження схем розміщення 

та правил роботи об’єктів тимчасової  

дрібнороздрібної торгівлі на території 

Маловисківської територіальної громади» 

     
Враховуючи необхідність упорядкування тимчасової /на літній період/ 

дрібнороздрібної торгівлі, громадського харчування та сфери послуг, підвищення 
якості обслуговування споживачів на території Маловисківської територіальної 
громади, керуючись ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Законами України «Про забезпечення санітарного та епідемічного 
благополуччя населення», «Про безпечність та якість харчових продуктів», 
постановою Кабінету Міністрів від 15.06.2006 року N 833 «Про затвердження 
Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного 
обслуговування населення», наказом Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і 
торгівлі України №369 від 08.07.1996 року, зареєстрованим в Мін’юсті України 
23.07.1996 року за №372/1397 «Про затвердження Правил роботи дрібнороздрібної 
торговельної мережі», іншими нормативно-правовими актами, які регулюють 
торговельну діяльність, виконавчий комітет Маловисківської міської ради,- 

ВИРІШИВ: 

1. Внести зміни до пункту 1 рішення виконавчого комітету  Маловисківської 
міської ради від 12 липня  2021 № 226 “ Про затвердження схем розміщення та 
правил роботи об’єктів тимчасової дрібнороздрібної торгівлі на території 
Маловисківської територіальної громади»: 

-  доповнивши схему  №8 вул.Шевченка (мікрорайон «Вись» біля маркету 
«Файна) шляхом збільшення торгівельних точок  до 10 місць та викласти схему №8 
в новій редакції.   

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бакалінського О.М. 

      

 

 

      Міський голова                                                            Юрій ГУЛЬДАС 

 



 

 

 
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

«12» січня 2023 року                                                                                    № 6 

 м. Мала Виска                                       

 

Про розгляд заяви Гайдученя В.В.  

  

 

         Керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Законом України "Про захист прав споживачів", Правилами роботи 

дрібнороздрібної торговельної мережі, затверджених наказом Міністерства 

зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України від 08 липня 1996 року № 369, 

розглянувши заяву Гайдучення Валентини Володимирівни № Г-687-П від 

22.12.2022 р., яка проживає в м.Мала Виска вул.Містечкова, 41, з проханням 

продовжити термін дозволу на місце розміщення об'єкта дрібнороздрібної торгівлі 

продукцією овочі,  виконавчий комітет Маловисківської міської ради,- 

 

ВИРІШИВ:  

 

1. Продовжити термін дозволу на місце розміщення об'єкта дрібнороздрібної 

торгівлі гр. Гайдученні Валентині Володимирівні  з 12 січня  2023 року по 12 січня  

2024  року в м. Мала Виска по вул.Шевченка, згідно схеми № 9.   

1.1. Зобов'язати гр. Гайдучення Валентину Володимирівну вчасно сплачувати 

місцеві податки та збори КП «Міський ринок», згідно затверджених тарифів на 

послуги. 

2. Попередити гр. Гайдучення Валентину Володимирівну у про необхідність: 

- утримання прилеглої території в належному санітарному стані; 

- заборону торгівлі в громадському місці тютюновими виробами, алкогольними та 

слабоалкогольними напоями; 

- дотримання правил торгівлі.  

3.  В разі недотримання вимог п.п.1.1 та п. 2 даного рішення, дозвіл на розміщення 

об'єкту торгівлі буде скасовано. 

4.  Координацію дій щодо виконання даного рішення покласти на інспектора з 

благоустрою Комунального підприємства «Мала Виска МКП». 



 

5.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бакалінського 

О.М. 

 

 

Міський голова                                                                    Юрій ГУЛЬДАС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

«12» січня 2023 року                                                                                       № 7 

 м. Мала Виска                                       

 

Про розгляд заяви Чабанюк  Г.М.  

  

         Керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Законом України "Про захист прав споживачів", Правилами роботи 

дрібнороздрібної торговельної мережі, затверджених наказом Міністерства 

зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України від 08 липня 1996 року № 369, 

розглянувши заяву Чабанюк Галини Михайлівни № Ч-5-П від 04.01.2023 р., яка 

проживає в м.Мала Виска вул.Винниченка, 56, з проханням надати дозвіл на місце 

розміщення об'єкта дрібнороздрібної торгівлі продукцією овочі,  виконавчий 

комітет Маловисківської міської ради,- 

 

ВИРІШИВ:  

 

1Надати дозвіл на місце розміщення об'єкта дрібнороздрібної торгівлі гр. Чабанюк 

Галині Михайлівні з 12 січня  2023 року по 12 січня  2024  року в м. Мала Виска по 

вул.Шевченка, згідно схеми № 8.   

1.1. Зобов'язати гр. Чабанюк Галину Михайлівну вчасно сплачувати місцеві 

податки та збори КП «Міський ринок», згідно затверджених тарифів на 

послуги. 

2.Попередити гр. Чабанюк Галину Михайлівну у про необхідність: 

- утримання прилеглої території в належному санітарному стані; 

- заборону торгівлі в громадському місці тютюновими виробами, алкогольними та 

слабоалкогольними напоями; 

- дотримання правил торгівлі.  

3.  В разі недотримання вимог п.п.1.1. та п. 2 даного рішення, дозвіл на розміщення 

об'єкту торгівлі буде скасовано. 

4.  Координацію дій щодо виконання даного рішення покласти на інспектора з 

благоустрою Комунального підприємства «Мала Виска МКП». 

5.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бакалінського 

О.М. 

Міський голова                                                                     Юрій ГУЛЬДАС 



 

 
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

«12»  січня 2023 року                                                                                 № 8 

м.Мала Виска     

                          
 Про розгляд заяви ТОВ «ІСП Шторм» 

 

Керуючись   ч. «а» п.3 ст. 31  Закону України «Про місцеве самоврядування» 

та розглянувши заяву ТОВ «ІСП Шторм» №149 від 26.12.2022 року про надання 

погодження ТзОВ «Кронос Актив» з проектування та будівництва об’єкта 

«Прокладання лінійно – кабельних споруд волоконно – оптичної лінії зв’язку 

(ВОЛЗ) ТОВ «ІСП Шторм» в межах Кіровоградської області на ділянці: Мала 

Виска- Новомиргород» в грунті кабелепрокладачем на глибині 1,0 м. від 

останнього кабельного колодязя АТ «Укртелеком» в м.Мала Виска по 

вул..Новомиргородське шосе до адміністративних меж з Новомиргородською ОТГ, 

виконавчий комітет Маловисківської міської ради,-   

ВИРІШИВ: 

 

1. Надати погодження ТзОВ «Кронос Актив» з проектування та будівництва 

об’єкта «Прокладання лінійно – кабельних споруд волоконно – оптичної лінії 

зв’язку (ВОЛЗ) ТОВ «ІСП Шторм» в межах Кіровоградської області на 

ділянці: Мала Виска – Новомиргород». від останнього кабельного колодязя 

АТ «Укртелеком» в м.Мала Виска по вул..Новомиргородське шосе до 

адміністративних меж з Новомиргородською ОТГ 

2. Зобов’язати керівника  ТзОВ «Кронос Актив»: 

2.1.Після проведення проектно-вишукувальних робіт та погодження з 

землевласниками та іншими організаціями по яких проходить траса кабелю, 

проект подати на погодження до виконавчого комітету Маловисківської 

міської ради.  

2.2. Перед виконанням земляних робіт звернутися із заявою до 

Маловисківської міської ради для отримання ордеру на виконання земляних 

робіт по території Маловисківської міської територіальної громади.  

3.  В разі невиконання пункту 2 рішення втрачає чинність. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  першого заступника 

міського голови  з питань діяльності виконавчих органів ради  Бакалінського 

О.М.  

Міський голова                                                                          Юрій  ГУЛЬДАС 



 

 
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

«12» січня 2023 року                                                                                           № 9 

 м.Мала Виска                              

Про затвердження плану-графіку  

проведення заходів з відстеження  

результативності дії  регуляторних  

актів виконавчого комітету Маловисківської  

міської  ради на 2023 рік 

 

   

З метою оцінки результатів реалізації регуляторних актів та ступеня 

досягнення визначених цілей, задекларованих при їх прийнятті, забезпечення 

виконання  вимог ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України 

від 11.03.2004р. № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та 

відстеження результативності регуляторного акта» (зі змінами),  керуючись ст. 40 

Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  виконавчий комітет 

Маловисківської міської ради,-    

       

 

В И Р І Ш И В : 

 

1. Затвердити план-графік проведення заходів з відстеження результативності 

дії  регуляторних актів  виконавчого комітету та Маловисківської  міської 

ради на 2023 рік (додається). 

2. Розробнику регуляторного акту, згідно затвердженого плану-графіку 

забезпечити підготовку звіту з відстеження результативності дії 

регуляторних актів та оприлюднення матеріалів на офіційній вебсторінці 

Маловисківської міської ради. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

О.М.Бакалінського 

 

 

 

        Міський голова                                                               Юрій ГУЛЬДАС 



 

                      



 

                                                                                                                        

                                                                                                                               

           

                                                                                                      Додаток 1 

                                                                                                                                                                                          до рішення 

виконкому                                                                                                                                                                                                          

від  12.01. 2023 року № 9 

 

 

 

План-графік 

проведення заходів з відстеження результативності дії діючих регуляторних актів Маловисківської міської ради 

Маловисківської  міської  територіальної громади на 2023 рік 

 

№ 

з/

п 

Назва регуляторного 

акта 

Вид  

відстеже

н-ня 

Вид даних, які 

використовуютьс

я для відстеження 

Структурний 

підрозділ        

(посадова особа), 

відповідальний за 

проведення 

відстеження 

Строк 

здійснення 

заходів 

Орієнтовн

ий строк 

формуван

ня та 

оприлюдн

ення звіту 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Рішення Маловисківської міської 

ради від  

25 червня 2021року  

№ 697 «Про встановлення ставок та 

пільг зі сплати земельного податку 

на території Маловисківської міської 

ради (Маловисківської  

територіальної громади) на 2022 

рік» 

повторне Аналіз звітів 

управління 

фінансів, 

статистичні дані 

 

Відділ земельних 

відносин 

з 01.01.2023 р. 

по 31.01.2023 

р 

Лютий 

2023 р. 



 

2.  Рішення Маловисківської міської 

ради від  

25 червня 2021 року  

№ 697 «Про   встановлення  розмірів 

орендної  плати  за земельні ділянки  

на території  Маловисківської 

міської  ради Маловисківської   

територіальної  громади на 2022 рік» 

повторне Аналіз звітів 

управління 

фінансів, 

статистичні дані 

 

Відділ земельних 

відносин 

з 01.01.2023 р. 

по 31.01.2023 

р 

Лютий 

2023 р. 

3.  Рішення Маловисківської міської 

ради від червня 2023 року «Про 

встановлення ставок та пільг зі 

сплати земельного податку на 

території Маловисківської міської 

ради (Маловисківської 

територіальної громади) на 2024 

рік» 

базове Аналіз звітів 

управління 

фінансів, 

статистичні дані 

 

Відділ земельних 

відносин 

з 01.11.2023 р.  

по 30.11.2023 

р. 

Грудень 

2023 р. 

4.  Рішення Маловисківської міської 

ради від червня 2023 року «Про 

встановлення ставок та пільг зі 

сплати податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки по 

Маловисківській  міській раді 

(Маловисківській  міській 

територіальній громаді)» 

базове Аналіз звітів 

управління 

фінансів, 

статистичні дані 

Відділ соціально-

економічного 

розвитку, інвестицій 

та проектної 

діяльності 

з 01.11.2023 р.  

по 30.11.2023 

р. 

Грудень 

2023 р. 

 

 

 

Керуючий  справами виконавчого комітету                                                                      

Маловисківської міської ради                                                                                                                         Людмила ЛИННИК 

 



 

 
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

«12» січня 2023 року                                                                                   № 10 

                                        м. Мала Виска              

  

Про виділення компенсації 

фізичним особам, які надають  

соціальні послуги та проживають 

 на території Маловисківської 

 міської територіальної громади  

  
  

Керуючись ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

рішенням Маловисківської міської ради від 27 квітня 2021 року № 491 «Про 

затвердження Програми фінансування компенсації фізичним особам, які надають 

соціальні послуги та проживають на території Маловисківської міської 

територіальної громади на 2021 – 2023 роки», виконавчий комітет Маловисківської 

міської ради,-  

  

В И Р І Ш И В:  

  

1. Надати компенсацію фізичним особам, які надають соціальні послуги та 

проживають на території Маловисківської міської територіальної громади, згідно 

доданих списків на загальну суму 11 944,84 грн. ( Одинадцять тисяч дев’ятсот 

сорок чотири грн. 84 коп.)  

2. Кошти, вказані в п. 1 даного рішення, виділити по коду 0113160 «Надання 

соціальних гарантій фізичним особам які надають соціальні послуги громадянам 

похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим які не здатні 

до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги».  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В.  

 

Міський голова                                                                                  Юрій ГУЛЬДАС  



 

   
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

«12» січня 2023 року                                                                                   № 11 

 м. Мала Виска 

 
Про виділення коштів на поховання   

гр. Кулик Г.М. 

 ------------------------------------------ 

 Розглянувши заяву гр. Кулик Алли Олександрівни ( паспорт ЕА 730798  

виданий Маловисківським РВУМВС від 14 квітня 2000 року), яка проживає за 

адресою: вул. Тобілевича, буд. №  42, м. Мала Виска, Кіровоградська область, з 

проханням виділити кошти на поховання її матері гр. Кулик Галини Миколаївни, 

яка помер 10.12.2022 року у віці 60 роки та на день смерті не працювала і в центрі 

зайнятості на обліку не перебувала, керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст.8 Закону України «Про поховання та похоронну 

справу», постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 року № 99 „Про 

затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб 

виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати 

померлого”, Програмою та Положеням про надання одноразової матеріальної 

допомоги громадянам Маловисківської міської ТГ на 2021-2023 роки, затверджена 

рішенням сесії від 05 березня 2021 року № 321 (зі змінами), виконавчий комітет 

Маловисківської міської ради,-  

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Виділити кошти у розмірі 2000,00 (дві тисячі) гривень гр. Кулик Аллі 

Олександрівні  на поховання її матері гр. Кулик Галини Миколаївни. 

 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                                                                                Юрій ГУЛЬДАС 

 

 

 



 

 

  
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

«12» січня 2023 року                                                                                № 12 

 м. Мала Виска 

 
Про виділення коштів на поховання   

гр. Похила  Д.О. 

 ------------------------------------------ 

 Розглянувши заяву гр. Похила Альвіни Олександрівни ( паспорт ЕВ 391370  

виданий Маловисківським РСУДМС від 19 листопада 2015 року), яка проживає за 

адресою: вул. Шевченко, буд. №  4, с. Миролюбівка, Кіровоградська область, з 

проханням виділити кошти на поховання її чоловіка гр. Похила Дмитру 

Олександровичу, який помер 08.12.2022 року у віці 31 року та на день смерті не 

працював і в центрі зайнятості на обліку не перебував, керуючись ст. 34 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.8 Закону України «Про 

поховання та похоронну справу», постановою Кабінету Міністрів України від 

31.01.2007 року № 99 „Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання 

деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка 

зобов’язалася поховати померлого”, Програмою та Положеням про надання 

одноразової матеріальної допомоги громадянам Маловисківської міської ТГ на 

2021-2023 роки, затверджена рішенням сесії від 05 березня 2021 року № 321 (зі 

змінами), виконавчий комітет Маловисківської міської ради,-  

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Виділити кошти у розмірі 2000,00 (дві тисячі) гривень гр. Похила Альвіні 

Олександрівні  на поховання її чоловіка гр. Похила Дмитра Олександровича. 

 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                                                                                  Юрій ГУЛЬДАС 

 



 

 
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 «12» січня 2023 року                                                                                  № 13 

 м. Мала Виска 

 
Про надання грошової  

допомоги на лікування  

гр. Жигалова М.Н. 

 ------------------------------------------ 

         Розглянувши заяву гр. Жигалової Надії Порфирівни (паспорт ЕА 093661 

виданий Маловисківським РВУМВС від 03 липня 1996 року), яка проживає за 

адресою: Кіровоградська обл., м. Мала Виска, вул. Кондратюка, буд. 24а, кв 4, з 

проханням надати допомогу на лікування її чоловіка Жигалова Миколи 

Никифоровича, 1952 р.н, враховуючи матеріальний стан сім’ї та діагноз чоловіка 

керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

відповідно до Програми та Положення про надання одноразової матеріальної 

допомоги громадянам Маловисківської міської територіальної громади  на 2021 - 

2023 роки, затвердженої рішенням міської ради № 321 від 05 березня 2021 року (зі 

змінами), беручи до уваги протокол засідання комісії № 1 від 11.01.2023 року, 

виконавчий комітет Маловисківської міської ради,- 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Надати гр. Жигаловій Надії Порфирівні грошову допомогу на лікування її 

чоловіка гр. Жигалова Миколи Никифоровича у розмірі 1000,00 грн. (одна тисяча 

грн. 00 коп.)  

2. Кошти, вказані в п.1 даного рішення, виділити по коду 3242  «Інші видатки 

на соціальний захист» та виплатити в разі фінансової спроможності, або після 

закінчення дії правового режиму воєнного стану в Україні  . 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В. 

 

Міський голова                                                                                      Юрій ГУЛЬДАС 



 

 
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

«12» січня 2023 року                                                                              № 14 

 м. Мала Виска 

Про надання грошової  

допомоги на лікування  

гр. Хавренко А.Р. 

 ------------------------------------------ 

         Розглянувши заяву гр. Івандюк Марини Борисівни (паспорт ЕВ 038937 

виданий Маловисківським РВУМВС від 10 березня 2004 року), яка проживає за 

адресою: Кіровоградська обл., м. Мала Виска, вул. О. Ковтуна, буд. 28,  з 

проханням надати допомогу на лікування тимчасово влаштованої до її сім’ї 

малолітньої Хавренко Анастасії Русланівни, 09.09.2013 р.н., враховуючи 

матеріальний стан сім’ї та діагноз дитини керуючись ст. 34 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Програми та Положення про 

надання одноразової матеріальної допомоги громадянам Маловисківської міської 

територіальної громади  на 2021 - 2023 роки, затвердженої рішенням міської ради 

№ 321 від 05 березня 2021 року (зі змінами), беручи до уваги протокол засідання 

комісії №1 від 11.01.2023 року, виконавчий комітет Маловисківської міської ради,- 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1.Надати гр. Івандюк Марині Борисівні грошову допомогу на лікування тимчасово 

влаштованої до її сім’ї малолітньої Хавренко Анастасії Русланівни у розмірі 

1000,00 грн. (одна тисяча грн. 00 коп.).  

2.Кошти, вказані в п.1 даного рішення, виділити по коду 3242  «Інші видатки на 

соціальний захист» та виплатити в разі фінансової спроможності, або після 

закінчення дії правового режиму воєнного стану в Україні  . 

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В. 

 

Міський голова                                                                                   Юрій ГУЛЬДАС 

 



 

 

 
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 «12» січня  2023 року                                                                                № 15 

 м. Мала Виска 
Про надання грошової  

допомоги на лікування  

гр. Гонитель О.М. 

 ------------------------------------------ 

         Розглянувши заяву гр. Гонитель Олександра Михайловича (паспорт ЕА 

492379 виданий Маловисківським РВУМВС від 20 серпня 1998 року), який 

проживає за адресою: Кіровоградська обл., м. Мала Виска, вул. Князька, буд. 8,  з 

проханням надати допомогу на лікування, враховуючи матеріальний стан заявника 

та діагноз керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», відповідно до Програми та Положення про надання одноразової 

матеріальної допомоги громадянам Маловисківської міської територіальної 

громади  на 2021 - 2023 роки, затвердженої рішенням міської ради № 321 від 05 

березня 2021 року (зі змінами), беручи до уваги протокол засідання комісії № 1 від 

11.01.2023 року, виконавчий комітет Маловисківської міської ради,- 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1.Надати гр. Гонитель Олександру Михайловичу грошову допомогу на лікування у 

розмірі 2000,00 грн. (дві тисячі грн. 00 коп.).  

2.Кошти, вказані в п.1 даного рішення, виділити по коду 3242  «Інші видатки на 

соціальний захист» та виплатити в разі фінансової спроможності, або після 

закінчення дії правового режиму воєнного стану в Україні . 

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В. 

 

Міський голова                                                                             Юрій ГУЛЬДАС 



 

 
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

«12» січня 2023 року                                                                                     № 16 

 м. Мала Виска 

Про надання матеріальної  

допомоги на лікування  

гр. Куліченко В.В. 

 ------------------------------------------ 

         Розглянувши заяву гр. Куліченка Владислава Віталійовича (паспорт 

008432171 виданий 3523 від 07 листопада 2022 року), який проживає за адресою: 

Кіровоградська обл., м. Мала Виска, вул. Привокзальна, буд. 113/8,  з проханням 

надати матеріальну допомогу на лікування  поранення яке отримав під час участі у 

заходах для забезпечення оборони України у зв’язку з військовою агресією 

російської федерації проти України керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», відповідно до Програми та Положення про надання 

одноразової матеріальної допомоги громадянам Маловисківської міської 

територіальної громади  на 2021 - 2023 роки, затвердженої рішенням міської ради 

№ 321 від 05 березня 2021 року (зі змінами), виконавчий комітет Маловисківської 

міської ради,- 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1.Надати гр. Куліченку Владиславу Віталійовичу матеріальну допомогу на 

лікування поранення яке отримав під час участі у заходах для забезпечення 

оборони України у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти 

України під час безпосередньої участі у заходах для забезпечення оборони України 

у розмірі 10 000,00 грн. (Десять тисяч грн. 00 коп.)  

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                                                                             Юрій ГУЛЬДАС 



 

 
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

«12» січня  2023 року                                                                                   № 17 

 

Про надання матеріальної  

допомоги на лікування  

гр. Куліченко В.А. 

 ------------------------------------------ 

         Розглянувши заяву гр. Куліченка Віталія Анатолійовича (паспорт ЕА 720471 

виданий Новомиргородським РВ УМВС від 15 лютого 2000 року), який проживає 

за адресою: Кіровоградська обл., м. Мала Виска, вул. Привокзальна, буд. 113/8,  з 

проханням надати матеріальну допомогу на лікування  поранення яке отримав під 

час участі у заходах для забезпечення оборони України у зв’язку з військовою 

агресією російської федерації проти України керуючись ст. 34 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Програми та Положення 

про надання одноразової матеріальної допомоги громадянам Маловисківської 

міської територіальної громади  на 2021 - 2023 роки, затвердженої рішенням 

міської ради № 321 від 05 березня 2021 року (зі змінами), виконавчий комітет 

Маловисківської міської ради,- 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1.Надати гр. Куліченку Віталію Анатолійовичу матеріальну допомогу на лікування 

поранення яке отримав під час участі у заходах для забезпечення оборони України 

у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України під час 

безпосередньої участі у заходах для забезпечення оборони України у розмірі 10 

000,00 грн. (Десять тисяч грн. 00 коп.)  

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                                                                                Юрій ГУЛЬДАС 



 

 
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

«12» січня 2023 року                                                                                № 18 

 м. Мала Виска 

Про надання матеріальної  

допомоги на лікування  

гр. Слєзку І.М. 

 ------------------------------------------ 

         Розглянувши заяву гр. Слєзко Ігоря Миколайовича (паспорт ЕВ 196958 

виданий Маловисківським РВ УМВС від 13 березня 2008 року), який проживає за 

адресою: Кіровоградська обл., м. Мала Виска, вул. Г. Перебейноса, буд. 19,  з 

проханням надати матеріальну допомогу на лікування  поранення яке отримав під 

час участі у заходах для забезпечення оборони України у зв’язку з військовою 

агресією російської федерації проти України керуючись ст. 34 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Програми та Положення 

про надання одноразової матеріальної допомоги громадянам Маловисківської 

міської територіальної громади  на 2021 - 2023 роки, затвердженої рішенням 

міської ради № 321 від 05 березня 2021 року (зі змінами), виконавчий комітет 

Маловисківської міської ради,- 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1.Надати гр. Слєзко Ігорю Миколайовичу матеріальну допомогу на лікування 

поранення яке отримав під час участі у заходах для забезпечення оборони України 

у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України під час 

безпосередньої участі у заходах для забезпечення оборони України у розмірі 10 

000,00 грн. (Десять тисяч грн. 00 коп.)  

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                                                                              Юрій ГУЛЬДАС 



 

 
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

«12» січня 2023 року                                                                                          № 19 

 м. Мала Виска 

Про надання грошової допомоги 

на оплату користування послуг  

телефонного зв’язку, глобальної  

інформаційної системи Інтернет 

 на пільгових засадах особам з  

інвалідністю І групи, які 

 пересуваються на інвалідних 

 візках  

 

------------------------------------------ 

         Керуючись ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

рішенням Маловисківської міської ради від 04.06.2021 року № 606 «Про 

затвердження Програми  соціального захисту малозабезпечених верств населення 

Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки» та 

з метою підтримки мешканців території Маловисківської міської територіальної 

громади, які потребують соціального захисту та підтримки з боку державних 

органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, виконавчий комітет 

Маловисківської міської ради,- 

В И Р І Ш И В: 

       1. Надати, щомісячну грошову допомогу на оплату користування послуг 

телефонного зв’язку, глобальної інформаційної системи Інтернет на пільгових 

засадах особам з інвалідністю І групи, які пересуваються на інвалідних візках , 

згідно додатків, протягом 2023 року на загальну суму 700,00 грн. 

        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                                                                               Юрій  ГУЛЬДАС 



 

 

 
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

« 12 » січня 2023 року                                                                             № 20 

м.Мала Виска     

                          
Про  повідомну реєстрацію колективного договору 

КЗДО (ясла-садок) «Ромашка» Маловисківської міської  

ради Кіровоградської області укладенного між  

адміністрацією та трудовим колективом на 2023-2027 роки 

 

     Керуючись п.п.9 п.б ч.1 ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Законом України «Про колективні договори і угоди», постановою 

Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2013 року № 115 «Про порядок 

повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних 

договорів», виконавчий комітет Маловисківської міської ради,- 

 

                                                            ВИРІШИВ: 

 

1.Провести повідомну реєстрацію колективного договору укладеного  між 

адміністрацією та трудовим колективом КЗДО (ясла-садок) «Ромашка» 

Маловисківської міської ради Кіровоградської області на 2023-2027 роки. 

2. Керуючому справами (секретарю)  виконавчого комітету Маловисківської 

міської ради зробити напис на першій сторінці  колективного договору на 2023-

2027 роки та внести в реєстр колективних договорів запис про повідомну 

реєстрацію колективного договору укладеного  між адміністрацією та трудовим 

колективом КЗДО (ясла-садок) «Ромашка» Маловисківської міської ради 

Кіровоградської області. 

3.Контроль за виконанням рішення залишаю за собою. 

 

 

 

Міський голова                                                                              Юрій ГУЛЬДАС 

 

 

 


