
 

 
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

       «27» березня 2023 року                                                                  № 94 

м. Мала Виска 

Про надання матеріальної  

допомоги на поховання 

гр. Сипливого М.О. 

         Розглянувши заяву гр. Рибкіної Оксани Олександрівни (паспорт -------- 

орган, що видав 3523 від ------- року), яка проживає за адресою; 

Кіровоградська область м. М.В, пров. І. С, 25 а, з проханням надати 

матеріальну допомогу на поховання сина гр. Сипливого Миколи 

Олександровича, який загинув 06 березня 2023 року у н.п. Богданівка, 

Донецької області внаслідок військових дій , 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, 

виконавчий комітет Маловисківської міської ради, - 

 

В И Р І Ш И В: 

1. Надати гр. Рибкіній Оксані Олександрівні одноразову матеріальну 

допомогу на поховання її сина гр. Сипливого Миколи Олександровича, 

який загинув під час безпосередньої участі у заходах для забезпечення 

оборони України у зв’язку з військовою агресією російської федерації 

проти України, у  розмірі 20 000,00 грн. (двадцять  тисяч грн. оо 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 

 

«27»  березня 2023 року                                                                          № 95 

м. Мала Виска 

Про надання матеріальної  

допомоги сім’ї загиблого 

гр. Сипливого М.О. 

 

         Розглянувши заяву гр. Рибкіної Оксани Олександрівни (паспорт ---- 

орган, що видав 3523 від ----- року), яка проживає за адресою; Кіровоградська 

область м. М.В, пров. І. С, 25 а, з проханням надати матеріальну допомогу як 

матері загиблого гр. Сипливого Миколи Олександровича, який загинув 06 

березня 2023 року у н.п. Богданівка, Донецької області внаслідок військових 

дій 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. Рибкіній Оксані Олександрівні одноразову матеріальну 

допомогу як сім’ї загиблого військовослужбовця гр. Сипливого 

Миколи Олександровича, який загинув під час безпосередньої участі у 

заходах для забезпечення оборони України у зв’язку з військовою 

агресією російської федерації проти України, у  розмірі 20 000,00 грн. 

(двадцять  тисяч грн. оо 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 

 

«27»  березня 2023 року                                                                          № 96 

м. Мала Виска 

 

Про надання матеріальної  

допомоги на поховання 

гр. Пріньковського В.С. 

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

         Розглянувши заяву гр. Пріньковської Яни Дмитрівни  (паспорт ----

виданий Маловисківським РВУМВС від ---- року), яка проживає за адресою; 

Кіровоградська область м. М.В., вул. В., 115, з проханням надати матеріальну 

допомогу на поховання її чоловіка гр. Пріньковського Віталія 

Станіславовича, який помер 21  березня 2023 року у Дніпропетровській 

обласній лікарні від ускладнень внаслідок військових дій на території 

Запорізької  області 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, виконавчий комітет 

Маловисківської міської ради, - 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Надати гр. Пріньковській Яні Дмитрівні одноразову матеріальну 

допомогу на поховання її чоловіка гр. Пріньковського Віталія 

Станіславовича, який помер від ускладнень внаслідок військових дій 

під час безпосередньої участі у заходах для забезпечення оборони 

України у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти 

України, у  розмірі 20 000,00 грн. (двадцять  тисяч грн. оо 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 

 

«27»  березня 2023 року                                                                          № 97 

м. Мала Виска 

 

 
Про надання матеріальної  

допомоги сім’ї померлого  

військовослужбовця 

гр. Пріньковського В.С. 

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

         Розглянувши заяву гр. Пріньковської Яни Дмитрівни  (паспорт ---- 

виданий Маловисківським РВУМВС від -------року), яка проживає за 

адресою; Кіровоградська область м. М.В, вул. В, 115, з проханням надати 

матеріальну допомогу як дружині померлого гр. Пріньковського Віталія 

Станіславовича, який помер 21  березня 2023 року у Дніпропетровській 

обласній лікарні від ускладнень внаслідок військових дій на території 

Запорізької  області 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. Пріньковській Яні Дмитрівні одноразову матеріальну 

допомогу як сім’ї померлого військовослужбовця гр. Пріньковського 

Віталія Станіславовича, який помер від ускладнень внаслідок 

військових дій під час безпосередньої участі у заходах для 

забезпечення оборони України у зв’язку з військовою агресією 

російської федерації проти України, у  розмірі 20 000,00 грн. (двадцять  

тисяч грн. оо 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 

 

«27»  березня 2023 року                                                                          № 98 

м. Мала Виска 

 
Про надання грошової  

допомоги на лікування  

гр. Федосенко Р.Ф. 

 

         Розглянувши заяву гр. Федосенка Андрія Васильовича (паспорт ----  

виданий Маловисківським РВ УМВС від ----- року), який проживає за 

адресою: Кіровоградська обл., м. М.В, вул. П., буд. 6, кв. 4  з проханням 

надати допомогу на лікування його матері гр. Федосенко Раїси Федорівни, 

враховуючи матеріальний стан сім’ї та діагноз матері 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 № 4 від 27.03.2023  

року, виконавчий комітет Маловисківської міської ради, - 

 

В И Р І Ш И В: 

1.Надати гр. Федосенку Андрію Васильовичу грошову допомогу на 

лікування його матері гр. Федосенко Раїси Федорівни у розмірі 2000,00 грн. 

(дві тисячі гривень 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 

 

«27»  березня 2023 року                                                                          № 99 

м. Мала Виска 

 

Про надання матеріальної  

допомоги на лікування  

гр. Галка В.К. 

         Розглянувши заяву гр. Галки Валентини Климівни (паспорт ------ 

виданий Маловисківським РВУМВС від --- року), яка проживає за адресою: 

Кіровоградська обл., м. М.В, вул. М, 52,  з проханням надати допомогу на 

лікування, враховуючи матеріальний стан заявниці 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 № 4 від 27.03.2023 

року, виконавчий комітет Маловисківської міської ради, - 

В И Р І Ш И В: 

1.Надати гр. Галці Валентині Климівні грошову допомогу на лікування у 

розмірі 1000,00 грн. (одна тисяча гривень 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 

 

«27»  березня 2023 року                                                                          № 100 

м. Мала Виска 

 

Про  повідомну реєстрацію доповнення до колективного договору 

КНП «Маловисківська лікарня» укладенного між адміністрацією  

та трудовим колективом на 2023-2026 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 доповнення до колективного договору 

укладеного  між адміністрацією та трудовим колективом КНП 

«Маловисківська лікарня» на 2023-2026 роки. 

2. Керуючому справами (секретарю)  виконавчого комітету Маловисківської 

міської ради зробити напис на першій сторінці доповнення до колективного 

договору на 2023-2026 роки та внести в реєстр колективних договорів запис 

про повідомну реєстрацію доповнення до  колективного договору укладеного  

між адміністрацією та трудовим колективом КНП  «Маловисківська 

лікарня». 

3.Контроль за виконанням рішення залишаю за собою. 

 

 

 

Міський голова                                                                     Юрій ГУЛЬДАС 

 

 

 


