УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 16 травня 2019 року

№ 197
м. Мала Виска

Про звіт про виконання міського
бюджету за січень-квітень 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-квітень 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 – квітень 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 16 травня 2019 року

№ 198
м. Мала Виска

Про відпочинок та оздоровлення дітей
влітку 2019 року на території ОТГ
Заслухавши начальника відділу освіти, молоді та спорту виконавчого
комітету Маловисківської міської ради Шпак А.В., начальника служби у справах сім’ї та
дітей Захватихату П.В., начальника відділу по наданню соціальних послуг Шпак Т.М. про
підготовку до відпочинку та оздоровлення дітей, з метою забезпечення найбільш
ефективного відпочинку дітей, які проживають на території Маловисківської міської
об”єднаної територіальної громади та недопущення їх бездоглядності в літній період,
керуючись статтею 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Інформацію начальника відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету
Маловисківської міської ради Шпак А.В., начальника служби у справах сім’ї та дітей
Захватихату П.В., начальника відділу по наданню соціальних послуг Шпак Т.М.
про підготовку до літнього оздоровлення дітей прийняти до відому.
2. Дати згоду на виділення додаткових коштів на харчування дітей в закладах дошкільної
освіти в літній період в межах кошторисних призначень, які затверджені на 2019 рік, з
розрахунку додаткових 5 грн. до середньомісячної вартості одного харчодня на одну
дитину.
3. Дати згоду на відновлення роботи та затвердити штатний розпис (додаток 1)
дошкільного навчального закладу «Ластівка» в с. Заповідне з 03.06. по 31.08.2019 року у
формі літнього майданчика з тимчасовим перебуванням дітей.
4. Затвердити заходи по літньому оздоровленню та відпочинку дітей на
території Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади (додаток 2).
5. Відкрити з 01 червня 2019 року чотири табори відпочинку в закладах загальної
середньої освіти.
6. Начальнику відділу освіти, молоді та спорту Шпак А.В.:
6.1.
Провести
розширені наради
з
питань організації відпочинку дітей міської об»єднаної території громади влітку
2019
року та забезпечити охоплення відпочинком дітей, які потребують особливої уваги і
підтримки;
6.2.
Посилити
контроль
щодо забезпечення
директорами
закладів загальної середньої освіти:
- дотримання чинного законодавства України при організації перевезення дітей
до місць оздоровлення і відпочинку та у зворотньому напрямку, під час екскурсій;

виконання інструкцій щодо профілактики дитячого
травматизму
та
запобігання нещасним випадкам;
- контролю за додержанням вимог протипожежної безпеки у місцях оздоровлення
і відпочинку дітей протягом червня-липня 2019 року;
забезпечити висвітлення питання оздоровлення
та
відпочинку
на
вебсайтах Маловисківської міської ради та відділу освіти, молоді та спорту.
7. Начальнику служби у справах сім”ї та дітей Маловисківської міської ради Захватихаті
П.В. організувати оздоровлення та відпочинок категорійних дітей влітку 2019 року.
8. 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
№ 198 від 16.05.2019р.
Штатний розпис
ДНЗ «Ластівка» Маловисківської міської ради с. Заповідне
№ з/п
1
2
3
4
Разом

Назва посади
Директор
Вихователь
Помічник вихователя
Сторож

Керуючий справами

Кількість штатних одиниць
0,5
0,5
0,5
2
3,5

Л.ЛИННИК

Додаток 2
до рішення виконкому
№ 198 від 16.05.2019р.
ЗАХОДИ
По літньому оздоровленню дітей на території Маловисківської міської
об»єднаної територіальної громади
1.Зобовязати керівників закладів освіти міської ради «Ромашка», «Чебурашка»,
Олександрівського НВК, Паліївського НВК:
- забезпечити чотирьохразове вітамінізоване харчування дітей в період з 1 червня по 1
вересня 2019 року;
до
01.06.2019
року
завершити підготовку літніх майданчиків
(пісочниці, гойдалки, гірки);
- посилити персональну відповідальність працівників за дотриманням протипожежних
правил техніки безпеки, порядку проведення екскурсій дітей;
встановити дієвий
контроль
за
проведенням санітарно-гігієнічних
та протиепідемічних заходів.
забезпечити харчування дітей дошкільного навчального
закладу
«Ластівка»
в
с. Заповідне в період з 03 червня по 31 серпня 2019 року у формі сніданку.
2. Зобовязати начальника КП « Мала Виска житлово-експлуатаційна дільниця» М.П.
Чмихун провести перевірку стану дитячих ігрових та спортивних майданчиків у
підвідомчій житловій зоні, організувати проведення їх благоустрою.
3.Керівникам закладів загальної середньої освіти:
- забезпечити роботу пришкільних таборів відпочинку та організацію харчування дітей;
- активізувати роботу у напрямку запобігання бездоглядності дітей у літній період та
залучення дітей та молоді до організованого відпочинку.
4. Керівникам позашкільних закладів в літній період (червень, липень, серпень) провести
заходи з організованого дозвілля дітей.
5. Активізувати роботу служби у справах сім’ї та дітей Маловисківської міської ради у
напрямку запобігання бездоглядності дітей у літній період та залучення підлітків до
організованого відпочинку.

Керуючий справами

Л.ЛИННИК

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 16 травня 2019 року

№ 199
м. Мала Виска

Про виплату на навчально
тренувальні збори
Керуючись ст. 28, ст. 32 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні»,
Закону України « Про фізичну культуру і спорт» , на виконання Програми розвитку
фізичної культури і спорту Маловисківської міської ради на 2018 -2020 роки з метою
належної підтримки спортсменів – членів збірних команд області та України, належних
умов для підготовки до офіційних всеукраїнських та міжнародних змагань виконавчий
комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Відділу освіти, молоді та спорту ( Шпак А.В.)
1.1. Здійснити оплату за навчально – тренувальні збори з легкої атлетики вихованцю
ДЮЦ «ВИСЬ» Кучеренко Веніаміну в сумі 2,0 тис. грн.( дві тисячі гривень).
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 16 травня 2019 року

№ 200
м. Мала Виска

Про відзначення у 2019 році
Міжнародного дня захисту дітей
Керуючись пунктом 4 пункту "а" статті 28, статтею 32 Закону України "Про
місцеве самоврядування в Україні", відповідно до Указу Президента України від
30.05.1998р. № 568/98 "Про День захисту дітей", з метою належного відзначення Дня
захисту дітей, посилення уваги суспільства до проблем дітей, захисту їх прав і законних
інтересів виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Відділу освіти, молоді та спорту ( Шпак А.В.)
1.1.Відділу освіти, молоді та спорту (Шпак А.В.) спільно з службою у справах сім’ї
та дітей (Захватихата П.В.), відділом культури та туризму ( Рижикова Ю.О)
забезпечити організацію підготовки та проведення заходів, присвячених Дню
захисту дітей 01.06.2019 року в Маловисківській ОТГ (згідно додатку 1).
1.2. Забезпечити інформування про заходи з нагоди Дня захисту дітей на
інформаційному наповненні веб-сайту Маловисківської міської ради та відділу
освіти молоді та спорту.
1. 3. Забезпечити участь учнів закладів освіти у святкуванні Дня захисту дітей.
1.4. Забезпечити при потребі довіз та відвіз учнів - учасників святкової,
концертної програми.
1.5. Провести преміювання міськими преміями обдарованих учнів відповідно до
Положення.
2. Затвердити кошторис витрат в сумі 15000 ( п'ятнадцять тисяч гривень ) для
проведення заходів за рахунок коштів, передбачених на виконання Програми
культурно – масових заходів Маловисківської міської ради.
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 16.05.2019 р.№ 200

План заходів до Міжнародного дня захисту дітей

Дата проведення

30 травня

Назва заходу

Місце проведення

Відповідальні за
проведення

Екскурсійна поїздка по м.
Кропивницького з
відвіданням
ДЕНДРОПАРКУ для дітейСлужба у справах
сиріт та дітей, позбавлених м. Кропивницький дітей, керівники
батьківського піклування та
закладів освіти
дітей, що опинилися у
складних життєвих
обставинах
Пізнавальна екскурсія для вихованців ДНЗ до куточку живої природи в
Маловисківській ЗШ № 3 І- ІІІ ступенів
Святкові заходи з нагоди
Керівники закладів
Свята Останнього дзвоника Заклади освіти
освіти

31 травня

1 червня

1 червня

Урочисті привітання
міським
головою,нагородження
учнів-переможців (призерів)
Міський парк
обласних, всеукраїнських та
міжнародних
інтелектуальних та творчих
конкурсів, олімпіад
Вручення спортивного
спорядження вихованцям
Міський парк
гурта « Бокс»
Конкурс дитячого
малюнку на асфальті

Пішохідні доріжки

Відділ освіти, молоді
та спорту

ДЮЦ « ВИСЬ»,

ДЮЦ « ВИСЬ»

« Діти малюють мир!»
Виставка декоративно –
ужиткового мистецтва» Знай
і люби свій край»

Міський парк

ДЮЦ « ВИСЬ»,
дитяча школа
мистецтв, ЗЗСО

Пригодницький квест
«Вперед за скарбами»

Міський парк

ДЮЦ « ВИСЬ»

Спортивний зал
ЗШ № 3 І-ІІІ ст..

Відділ освіти, молоді
та спорту, ЗЗСО

Фізкультурно – оздоровчий
захід « Мама, тато, я –
спортивна сім’я»
Виступ танцювального
колективу» Колорит»

актова зала ЗШ №
3 І-ІІІ ст

Забезпечити медичний
супровід святкових
заходів
1 червня

Керівники закладів
освіти

Танцювальний Джем

міський парк

Ігри, розваги від молодіжної
студії « Респект»

міський парк

Керуючий справами

ДЮЦ « ВИСЬ»
адміністрація
Маловисківської ЗШ
№ 3 І-ІІІ ст

ДЮЦ « ВИСЬ»,
Відділ культу і
туризму

Л.ЛИННИК

Додаток 2
до рішення виконкому
від 16.05.2019 р.№ 200
Кошторис витрат
щодо організації та проведення заходів до Міжнародного Дня захисту дітей

№
Найменування заходу
п/п
1.
Видатки
на
преміювання
обдарованих
учнів(відповідно до Положення про присвоєння
міських премій обдарованим учням)
2.
Видатки на придбання крейди та призів
переможцям конкурсу дитячого малюнку на
асфальті "Україні - мир"
3
Видатки на придбання солодощів( морозиво) для
проведення акції " А я люблю, коли сміються
діти"
4
Подарунки
5
Виготовлення святкового постеру

6

Оформлення сценічного майданчика
Усього:

Керуючий справами

Сума витрат
(грн)
6 000.00

1 000.00

4 000,00

3 000.00
500.00

500.00

Розпорядник
коштів
Відділ освіти,
молоді та
спорту
Відділ освіти,
молоді та
спорту
Міська рада
Міська рада
Відділ
культури та
туризму
Відділ
культури та
туризму

15 000.00

Л.ЛИННИК

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 16 травня 2019 року

№ 201
м. Мала Виска

Про організацію та проведення
заходів до Дня Матері
________________________________

Керуючись ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на
виконання Програми реалізації культурно-масових заходів Маловисківської міської ради
та її виконавчих органів на 2016-2020 роки, затверджену рішенням сесії Маловисківської
міської ради від 16 лютого 2016 року № 69, згідно плану роботи відділу освіти, молоді та
спорту виконавчого комітету Маловисківської міської ради, з метою популяризації
позитивного досвіду міцної родини, укріплення сім’ї, підтримки сімейних цінностей,
виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Провести заходи з нагоди святкування Дня Матері в загальноосвітніх та

позашкільних закладах Маловисківської громади (Шпак А.В.)
2. Виділити кошти на підготовку та проведення заходів згідно кошторису витрат
(додається).

Міський голова

Ю.ГУЛЬДАС

Додаток 1
До рішення виконавчого
комітету Маловисківської
міської ради
від
16.05.2019 р.№ 201

КОШТОРИС
витрат
на проведення заходів до Дня Матері
№
з/п
1.

2.

3

Назва робіт,послуг

Необхідне
фінансування,
грн.

Придбання квіткової
продукції( покладання
квітів до пам’ятного знаку
Матері)
Придбання фоторамки ,
фотопапір, заготовок до
листівок , файлики

300

Фарба для заправки
катріджа прінтера

300

Всього

Керуючий справами

400

КПКВ

Розпорядник
коштів
Відділ освіти,
молоді та
спорту

Забезпечення
Відділ освіти,
діяльності інших
молоді та
закладів у сфері
спорту
освіти
0611161
КЕКВ 2282
Забезпечення діяльності інших
закладів у сфері освіти
0611161
КЕКВ 2282

1,0 тис. грн.

Л.ЛИННИК

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 16 травня 2019 року

№ 202
м. Мала Виска

Про проведення випускних
вечорів в закладах
загальної середньої освіти
Маловисківської міської
ради
Заслухавши інформацію начальника відділу освіти, молоді та спорту
виконавчого комітету міської ради Шпак А.В., розглянувши пропозиції
навчальних закладів Маловисківської міської ради та з метою
організованого завершення навчального року 2018-2019,
керуючись
статтею 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Провести з 26 по 29 червня травня 2019 року випускні вечори у
закладах загальної середньої освіти ( згідно додатку1 ).
2. Виділити кошти на виготовлення святкового постеру, для випускників,
відповідно до кошторису витрат (додаток 2 ).
3. Координацію роботи з організації підготовки та проведення випускних
вечорів покласти на начальника відділу освіти, молоді та спорту виконавчого
комітету міської ради Шпак А.В., контроль – на заступника міського голови з
питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В.

Міський голова

Ю.ГУЛЬДАС

Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
міської ради від 16.05.2019 року
№ 202

Інформація
про проведення урочистих зборів і випускних вечорів в 11-х класах
закладів загальної середньої освіти
Маловисківської міської ради
№
з/
п

Назва ЗЗСО

1

Маловисківська
ЗШ №3 І-ІІІ
ступенів
Маловисківська
ЗШ №4 І-ІІІ
ступенів

2

3

4
5

Маловисківська
гімназія
Паліївський
НВК
Олександрійськ
ий НВК

Керуючий справами

Урочисті збори (Свято
останнього дзвоника)
Дата
Місце
проведенн проведення
я
31.05.2019
р.
31.05.2019
р.
31.05.2019
р.

Випускні вечори

Дата
Місце
проведе проведення
н
ня
Маловисківсь 26.06.201 Маловисківсь
ка ЗШ №3 І9 р.
ка ЗШ №3 ІІІІ ст.
ІІІ.
Маловисківсь 29.06.201
РБК
ка ЗШ №4 І9 р.
ІІІ ступенів
Маловисківсь 28.06.201
РБК
ка гімназія
9 р.

(Маловисківськ
ий РБК у
випадку негоди)

31.05.2019
р.
31.05.2019
р.

Паліївський
НВК
Олександрів
ський НВК

-

-

-

-

Л.ЛИННИК

Додаток 2
до рішення виконкому
від 16.05.2019 р.№ 202
Кошторис витрат
щодо організації та проведення випускних вечорів на території Маловисківської ОТГ
№
з/п

Найменування заходів

1

Виготовлення святкового постеру

Витрати
(тис.
грн.)
1000,00

2

Придбання квіткової продукції

1500,00

ВСЬОГО:

2500,00

Керуючий справами

Розпорядник коштів
відділ освіти, молоді
та спорту
відділ освіти, молоді
та спорту

Л.ЛИННИК

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 16 травня 2019 року

№ 203
м. Мала Виска

Про підготовку та участь ХХVIII
Всеукраїнському фестивалі – конкурсі
вокально-хорового мистецтва
«Калиновий спів»
-------------------------------------------Керуючись ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Програмою забезпечення культурно-масових заходів Маловисківської міської ради та її
виконавчих органів на 2016-2020 роки, затверджену рішенням сесії Маловисківської
міської ради від 16.02.2016 року № 69, відповідно до плану роботи департаменту
культури, туризму та культурної спадщини Кіровоградської ОДА на 2019 рік та до
Плану роботи відділу культури та туризму Маловисківської міської ради, виконавчий
комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Відділу культури та туризму виконавчого комітету Маловисківської міської ради
забезпечити:
- підготовку до участі у Всеукраїнському фестивалі – конкурсі вокальнохорового мистецтва «Калиновий спів», який відбудеться 18 – 19 травня 2019
року у м. Кропивницький;
- участь виконавців малих форм вокально-хорового жанру;
2. Для проведення організаційних для підготовки участі у Всеукраїнському
фестивалі – конкурсі вокально-хорового заходів виділити кошти в сумі 2000,00
(дві тисячі) грн. мистецтва (додаток ).
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В.

Міський голова

Ю.Л.ГУЛЬДАС

Додаток 1
до рішення виконкому
від 16.05.19 . № 203

Кошторис витрат
на підготовку та участі у ХХVIII Всеукраїнському фестивалі – конкурсі
вокально-хорового мистецтва «Калиновий спів» м. Кропивницький

№
з/п
1
2.

Найменування заходів
Виготовлення сувенірної та поліграфічної продукції

Витрати
( грн.)
1000.00

Виготовлення короваю

1000.00

ВСЬОГО:

Керуючий справами

2000,00 грн.

Л.ЛИННИК

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 16 травня 2019 року

№ 204
м. Мала Виска

Про організацію та проведення
траурного мітингу та покладання
квітів до братської могили з нагоди
Дня скорботи та вшанування жертв війни
-------------------------------------------Керуючись ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Програмою забезпечення культурно-масових заходів Маловисківської міської ради та її
виконавчих органів на 2016-2020 роки, затверджену рішенням сесії Маловисківської
міської ради від 16.02.2016 року № 69, з метою виховання патріотизму, шанобливого
ставлення до історії нашої країни виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Провести 22 червня 2019 року на території Маловисківської міської об’єднаної
територіальної громади траурний мітинг та покладання квітів до братської
могили, з нагоди Дня скорботи та вшанування жертв війни.
2. Доручити відділу культури та туризму виконавчого комітету Маловисківської
міської ради (Рижикова Ю.О.) забезпечити підготовку сценарію та організацію
проведення мітингу.
3. Виділити кошти на підготовку та проведення траурного мітингу та покладання
квітів до братської могили з нагоди Дня скорботи та вшанування жертв війни з
відповідно до кошторису витрат (додаток 1).
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В.

Міський голова

Ю.Л. Гульдас

Додаток 1
до рішення виконкому
від 16.05.2019 р. № 204
Кошторис витрат
на підготовку та проведення траурного мітингу та покладання квітів до братської
могили з нагоди Дня скорботи та вшанування жертв війни
у Маловисківській об’єднаній громаді 22 червня 2019 року
№
з/п
1

Найменування заходів
Придбання квіткової продукції для покладання

Витрати
( грн.)
500,00

ВСЬОГО:

500,00

Керуючий справами

Л.ЛИННИК

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 16 травня 2019 року

№ 205
м. Мала Виска

Про визначення місця проживання
дітей Моргуненко А.Р., 01.05.2007р.н.,
Моргуненко
К.Р.,
14.04.2011р.н.
біля батька гр. Моргуненко Р.В.,
25.09.1981р.н.
та
затвердження
висновку Комісії з питань захисту прав
дитини від 24.04.2019 № 5
Керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст.
164, 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 № 5 чергового засідання
Комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету Маловисківської міської ради
від 24 квітня 2019 року виконавчий комітет Маловисківської міської ради: ВИРІШИВ:
1.
Визначити місце проживання дітей Моргуненко Анни Романівни, 01.05.2007р.н.,
Моргуненко Катерини Романівни, 14.04.2011р.н. біля батька гр. Моргуненко Романа
Володимировича, 25.09.1981р.н.М. за адресою: вул. Гоголя, 77, м. Мала Виска,
Кіровоградської області.
2.
Затвердити висновок Комісії з питань захисту прав дитини від 24 квітня 2019 № 5,
«Про доцільність визначення місця проживання дітей Моргуненко Анни Романівни,
01.05.2007р.н., Моргуненко Катерини Романівни, 14.04.2011р.н. біля батька гр.
Моргуненко Романа Володимировича, 25.09.1981р.н. за адресою: вул. Гоголя, 77, м. Мала
Виска, Кіровоградської області».
3.
Надати до суду на підставі ухвали про відкриття провадження щодо визначення
місця проживання дітей біля одного із батьків, висновок Комісії з питань захисту прав
дитини від 24 квітня 2019 № 5, «Про доцільність визначення місця проживання дітей
Моргуненко Анни Романівни, 01.05.2007р.н., Моргуненко Катерини Романівни,
14.04.2011р.н. біля батька
гр. Моргуненко Романа Володимировича,
25.09.1981р.н. за адресою: вул. Гоголя, 77, м. Мала Виска, Кіровоградської області».

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
16.05. 2019 року №
205
ВИСНОВОК
чергової Комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету
Маловисківської міської ради
про доцільність визначення місця проживання дітей Моргуненко Анни Романівни,
01.05.2007р.н., Моргуненко Катерини Романівни, 14.04.2011р.н. біля батька
гр. Моргуненко Романа Володимировича, 25.09.1981р.н.
На підставі заяви гр. Моргуненко Романа Володимировича, 25.09.1981р.н., яка
надійшла до виконавчого комітету міської ради 23.04.2019 та зареєстрована за № 19/ОП/531М, щодо визначення місця проживання дітей Моргуненко Анни Романівни, 01.05.2007р.н.,
Моргуненко Катерини Романівни, 14.04.2011р.н. біля батька гр. Моргуненка Р.В. за адресою:
вул. Гоголя, 77, м. Мала Виска Кіровоградської області, у відповідності зі ст. 160 Сімейного
кодексу України.
24 квітня 2019 року на чергове засідання Комісії з питань захисту прав дитини при
виконавчому комітеті Маловисківської міської ради було винесено питання, про
доцільність визначення місця проживання дітей Моргуненко Анни Романівни,
01.05.2007р.н., Моргуненко Катерини Романівни, 14.04.2011р.н. біля батька гр.
Моргуненко Романа Володимировича, 25.09.1981р.н. за адресою: вул. Гоголя, 77, м. Мала
Виска, Кіровоградської області у відповідності зі ст. 160 Сімейного кодексу України.
За час спільного проживання, перебуваючи у шлюбі у гр. Моргуненко Романа
Володимировича, 25.09.1981р.н. та гр. Моргуненко Людмили Сергіївни, 04.06.1987р.н.,
народилось двоє спільних дітей Моргуненко Анна Романівна, 01.05.2007р.н., Моргуненко
Катерина Романівна, 14.04.2011р.н., які з вересня 2018 року проживають та зареєстровані з
батьком за вказаною вище адресою, і навчається в Маловисківській загальноосвітній
школі № 4, м. Мала Виска, Кіровоградської області.
05.08.2015 Маловисківським районним судом було винесено судове рішення, яке
набрало законної сили 18.08.2015 року, про розірвання шлюбу між гр. Моргуненко
Романом Володимировичем та гр. Моргуненко Людмилою Сергіївною, зареєстрований 12
квітня
2007 року Відділом реєстрації актів цивільного стану Маловисківського
районного управління юстиції Кіровоградської області, актовий запис № 24.
Одразу після розлучення гр. Моргуненко Р.В. та гр. Моргуненко Л.С., почали
проживати окремо та вести окреме господарство.
У період часу з вересня 2018 року по квітень 2019 року мати гр. Моргуненко
Людмили Сергіївни, 04.06.1987р.н., з дітьми спілкується, частково цікавиться станом
здоров’я дітей, їх фізичним, духовним та моральним розвитком та навчанням дітей, не
надає матеріальної допомоги на утримання та виховання дітей, хоч і отримує аліменти у
розмірі 1/3 частки всіх видів заробітку гр. Моргуненко Р.В., що становить не менше 30%
прожиткового мінімум на дитину відповідного віку до досягнення дітьми повноліття у
відповідності з рішенням Маловисківського районного суду від 09.09.2015, яке набрало
законної сили 22.09.2015. Використовує їх на власні потреби.
У відповідності з поданою характеристикою з місця роботи державного
підприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» Новокостянтинівська шахта,

гр. Моргуненко Р.В., зарекомендував себе, як відповідальний працівник старанний
працівник. Соціально-психологічні якості відповідають морально-діловим вимогам
працівника. Скарги за місцем проживання до виконавчого комітету міської ради не
надходили. Приймає активну участь у навчанні та вихованні дітей, слідкує за їх станом
здоров’я, моральним, та матеріальним станом. Діти знаходяться на утриманні батька.
Станом на 01.03.2019 року заборгованість зі сплати аліментів відсутня. Стан здоров’я гр.
Моргунеко Р.В. задовільний. На психіатричному, наркологічному обліках не перебуває,
про що надано відповідні сертифікати. Не знята чи не погашена судимості відсутня. За
місцем проживання та батька з дітьми створено умови для належного виховання та
розвитку. Діти отримують відповідні щеплення та відвідують лікарів за необхідності.
Зі слів сусідів матір дітей гр. Моргуненко Л.С., 04.06.1987р.н., вони не бачили та не
знають її місце знаходження. Дітьми опікується лише батько.
Характеризуюча інформація відносно гр. Моргуненко Л.С., 04.06.10987р.н., за
місце проживання відсутня.
Гр. Моргуненко Л.С. від надання інформації відносно себе відмовилась.
Мотивуюче це особистими причинами.
З’ясувавши думку дітей, Моргуненко Анна Романівна, 01.05.2007р.н., Моргуненко
Катерина Романівна, 14.04.2011р.н., які є малолітніми у відповідності зі ст. 6
Європейської конвенції про здійснення прав дітей від 25 січня 1996 року.
Керуючись ст. 160 Сімейного кодексу і те, що батько дітей гр. Моргуненко Р.В.,
виявив бажання визначити місце проживання дітей біля себе за адресою: вул. Гоголя, 77,
м. Мала Виска, Кіровоградської області де створено умови для виховання та розвитку
дитини.
І те, що мати гр. Моргуненко Л.С. ухиляється від виконання батьківських
обов’язків по відношенню до дітей.
Беручи до уваги ставлення батьків до виконання своїх батьківських обов’язків,
особиста прихильність дитини до кожного з них, вік дитини, стан її здоров’я, наявність
самостійного доходу, зловживання спиртними напоями або наркотичними засобами,
своєю аморальною поведінкою може зашкодити розвиткові дитини та інші обставини, що
мають істотне значення.
Керуючись ст. 141 Сімейного кодексу України про рівність прав матері та батька,
ч. 1, ч. 2 ст. 161 Сімейного Кодексу України, якщо мати та батько, які проживають
окремо, не дійшли згоди щодо того, з ким із них буде проживати малолітня дитина, спір
між ними може вирішуватися органом опіки та піклування або судом.
Комісія з питань захисту прав дитини виконавчого комітету Маловисківської
міської ради керуючись ст. 141, ч. 1, ч. 2, ст. 161 Сімейного кодексу України, ч. 1 ст. 12
Закону України «Про охорону дитинства», ст. 6 Європейської конвенції про здійснення
прав дітей від 25 січня 1996 року, постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня
2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом
прав дитини», 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 вважає за доцільне визначити місце проживання дітей
Моргуненко Анни Романівни, 01.05.2007р.н., Моргуненко Катерини Романівни,
14.04.2011р.н. біля батька
гр. Моргуненко Романа Володимировича,
25.09.1981р.н. за адресою: вул. Гоголя, 77, м. Мала Виска, Кіровоградської області.
Керуючий справами

Л. ЛИННИК

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 16 травня 2019 року

№ 206
м. Мала Виска

Про внесення змін до списків дітей,
які перебувають під соціальним
супроводом і опинились у складних
життєвих обставинах та проживають
на території Маловисківської міської
об’єднаної територіальної громади
Керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку
взаємодії суб’єктів соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних
життєвих обставинах» від 21 листопада 2013 року № 895 та «Про затвердження Порядку
виявлення сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, надання їм
соціальних послуг та здійснення соціального супроводу таких сімей (осіб)» від 21
листопада 2013 року № 896, та беручи до уваги клопотання служби у справах сім’ї та
дітей виконавчого комітету міської ради від 07.05.2019, виконавчий комітет міської ради,
ВИРІШИВ:
1.
Внести зміни до рішення № 83 від 14 березня 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).
2.
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 16.05.2019 року № 206

№
н/п

Список сімей з дітьми, взятих під соціальний супровід,
які опинились у складних життєвих обставинах та проживають
на території Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади
станом на 06.05.2019
Прізвище, ім’я, по-батькові,
батьків, опікунів, піклувальників,
прийомних батьків, батьків
Прізвище, ім’я, по-батькові, дитини, яка
вихователів інших осіб, які є
проживає в сім’ї
законними представниками
дитини/дітей
Царенко
Крістіна
26.01.2006р.н.,
Царенко Валентина Володимирівна, Царенко
Богдан
08.08.1982р.н. - мати
22.08.2016р.н.,

1.

Царенко
Анатолій
29.12.1981р.н. - батько

Анатоліївна,
Анатолійович,

Вікторович, Царенко Тетяна Анатоліївна, 19.01.2010р.н.,
Царенко
Михайло
Анатолійович,
24.04.2008р.н.,
Царенко Діана Анатоліївна, 26.02.2012р.н.

2.

Корвякова
Олена
05.09.1975р.н. - мати
Бобейко
Антоніна
18.12.1975р.н. - мати

3.

Бобейко
Віталій
12.12.1981р.н. - батько

Володимир
Андріївна, Корвяков
11.03.2015р.н.

Миколайович,

Бобейко
Олександр
Михайлівна, 23.04.2003р.н.,

Віталійович,

Бобейко
Катерина
Віталіївна,
Григорович, 20.01.2004р.н., Бобейко Андрій Віталійович,
29.07.2009р.н., Бобейко Вероніка Віталіївна,
29.06.2015р.н.

Корнєєва
Ірина
18.06.1986р.н.- мати
4.

Олександрівна, Корнєєв Євгеній Олегович, 25.10.2006р.н.,
Воротнюк
Михайло
Олександрович,
02.01.2018р.н.
Воротнюк
Олександр
Олегович,
06.06.1979р.н.- батько

Керуючий справами

Л. ЛИННИК

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 16 травня 2019 року

№ 207
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 ст. 34 Закону 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 6414,72 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 16 травня 2019 року

№ 208
м. Мала Виска

Про виділення соціальної
допомоги учасникам ліквідації,
аварії Чорнобильської катастрофи,
які мешкають на території
Маловисківської
міської
об’єднаної територіальної
громади
-----------------------------------------Керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
рішенням Маловисківської міської ради від 22.12.2016 року № 447 «Про затвердження
Програми соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи на 2017-2020 роки» та в зв’язку з відзначенням річниці Чорнобильської
трагедії, виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Надати соціальну допомогу учасникам ліквідації аварії
Чорнобильської
катастрофи, які мешкають на території громади, згідно додатків на загальну суму 20
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

Ю.ГУЛЬДАС

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 16 травня 2019 року

№ 209
м. Мала Виска

Про виділення матеріальної
допомоги вдовам громадян,
які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи
та які мешкають на території
Маловисківської
міської
об’єднаної територіальної
громади
-----------------------------------------Керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
рішенням Маловисківської міської ради від 30.03.2017 року № 544 «Про внесення
доповнень до рішення міської ради від 22 грудня 2016 року № 447 «Про затвердження
Програми соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи на 2017-2020 роки» та в зв’язку з відзначенням річниці Чорнобильської
трагедії, виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Надати матеріальну допомогу вдовам громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи та мешкають на території громади, згідно додатків на
загальну суму 3000,00 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

Ю.ГУЛЬДАС

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 16 травня 2019 року

№ 210
м. Мала Виска

Про надання адресної одноразової
матеріальної допомоги громадянину
Г.А.О.
-----------------------------------------Розглянувши заяву громадянина Г.А.О. (паспорт № ЕВ ----- виданий
Маловисківським РС УДМС України ------ року), який проживає у м. Мала Виска по вул.
П., буд. № 34/35, з проханням надати матеріальну допомогу, як громадянину, який виявив
бажання проходити військову службу в Збройних силах України та інших формуваннях за
контрактом, строком на 3 (три) роки, який набирає чинності з 03 квітня 2019 року
керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до
«Комплексної Програми соціальної підтримки учасників АТО, членів їх сімей, сімей
загиблих учасників антитерористичної операції (операції об’єднаних сил), Революції
Гідності та вшанування пам’яті загиблих на 2019-2021 роки», затвердженої рішенням
міської ради № 1226 від 25 жовтня 2018 року, виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Надати гр. Г.А.О. одноразову адресну матеріальну допомогу у розмірі ----- (----)
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

Ю.ГУЛЬДАС

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 16 травня 2019 року

№ 211
м. Мала Виска

Про затвердження плану заходів
з реалізації Стратегії подолання
бідності в 2019 році на території
Маловисківській ОТГ
Відповідно до ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та
розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 27 березня
2019 року № 580-р «Про обласний план заходів з реалізації Стратегії подолання бідності
на 2019 рік», виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Затвердити план заходів на 2019 рік з реалізації Стратегії подолання бідності в
2019 році на території Маловисківської ОТГ, що додається.
2. Керівникам структурних підрозділів:
- здійснювати заходи передбачені планом відповідно до своїх повноважень;
- про результати виконання плану заходів інформувати відділ соціального
захисту населення, праці та охорони здоров’я щокварталу до 15 числа
останнього місяця кварталу для подальшого узагальненої інформації;
- відділу соціального захисту населення, праці та охорони здоров’я узагальнену
інформацію подавати до департаменту соціального захисту населення
облдержадміністрації щокварталу до 25 числа останнього місяця кварталу.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В.

Міський голова

Ю.ГУЛЬДАС

Додаток
до рішення виконавчого комітету
від 16.05.2019 р № 211

ПЛАН ЗАХОДІВ
з реалізації Стратегії подолання бідності в 2019 році на території Маловисківської ОТГ
Захід

Виконавці

Термін

Очікуваний результат

4

5

з/п
1

2

3

1. За напрямом ”Підвищення дієвості політики зайнятості»
Підтримка підприємницької ініціативи зареєстрованих безробітних шляхом надання допомоги по безробіттю одноразово для
започаткування власної справи та надання послуг із фахового консультування, а також допомоги у плануванні та провадженні
підприємницької діяльності
1.
Посилення співпраці центру
Виконавчий комітет міської ради,
2019 рік
Посилення співпраці з центром
зайнятості з об’єднаною
відділ соціального захисту
зайнятості.
територіальною громадою щодо
населення, праці та охорони
сприяння організації та
здоров’я виконавчого комітету
провадження підприємницької
міської ради
діяльності.

Забезпечення запровадження ефективних стимулів зайнятості сільського населення у результаті створення гнучкої
навчальної мережі з питань ведення малого бізнеcy, запровадження державної підтримки розвитку сімейного бізнесу в
ciльській місцевості (фінансової, юридичної, адміністративно-консультативної тощо)

2.

Забезпечення зайнятості сільського
населення:
1) надання інформаційних та
консультативних послуг
ciльському населенню об'єднаної
територіальної громади, з питань
організації підприємницької
діяльності

Виконавчий комітет міської ради,
відділ соціального захисту населення,
праці та охорони здоров’я
виконавчого комітету міської ради

2019 рік

Збільшення частки ciльського
населення, охоплених
інформаційними та
консультаційними послугами

2) проведення ceмінарів із
залученням малих i середніх
ciльськогосподарських
товаровиробників з питань
провадження підприємницької
діяльності та нових механізмів
компенсації сплати єдиного
внеску на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування.

Виконавчий комітет міської ради,
відділ соціального захисту населення,
праці та охорони здоров’я
виконавчого комітету міської ради

2019 рік

Збільшення кількості малих та
середніх сільськогосподарських
товаровиробників, охоплених
проведенням семінарів, тренінгів
з питань провадження
підприємницької діяльності

2. За напрямом «Забезпечення доступу населення до послуг соціальної сфери незалежно від місця проживання, мінімізації
ризиків соціального відчуження сільського населення
Забезпечення доступності послуг соціальної сфери для населення незалежно від місця проживання"
Підвищення рівня доступу якості та своєчасності надання медичних послуг для населення у ciльській місцевості
3.

Проведення моніторингу рівня
доступності послуг з медичного
обслуговування
населення
(медичних послуг)

Виконавчий комітет міської ради,
відділ соціального захисту
населення, праці та охорони здоров’я
виконавчого комітету міської ради

2019 рік

Підготовка аналітичних
матеріалів на основі моніторингу
рівня надання послуг з медичного
обслуговування населення
медичних послуг)

4.

Проведення моніторингу рівня
відшкодування вартості лікарських
засобів

Виконавчий комітет міської ради,
відділ соціального захисту
населення, праці та охорони здоров’я
виконавчого комітету міської ради

2019 рік

Збільшення кількості
відшкодованих лікарських засобів
за рецептами.

Підвищення рівня доступу до соціальних послуг у ciльській місцевості, зокрема, у peзультатів активізації роботи
виїзних мультидисциплінарних команд iз надання соціальних послуг, виїзних прийомів працівників органів
соціального захисту населення закладів та установ, що надають соціальні послуги
5.

Проведення постійної роботи
мультидисциплінарних команд,
закладів та установ, що надають
соціальні послуги

КП Маловисківський центр надання
соціальних послуг

2019 рік

Збільшення кількості oci6, які
охоплені послугами
мультидисциплінарних команд

Створення та забезпечення стимулів i належних умов для роботи та проживання в селі молодих фахівців у галузі
сільського господарства та інших сфер діяльності
6.

Визначення потреб в молодих
фахівцях на piвні громад i оцінка
можливостей громадян щодо ix
ресурсного забезпечення

Виконавчий комітет міської ради, відділ
соціального захисту населення, праці та
охорони здоров’я виконавчого комітету

2019 рік

Підготовка інформаційноаналітичних матеріалів щодо
потреб в молодих фахівцях

Розвиток соціальних послуг у сільській місцевості з урахуванням потреб територіальної громади
7.

Запровадження для мешканців
громади інноваційних послуг, що
є альтернативними інтернатному
догляду

Виконавчий комітет міської ради,
служба у справах сім’ї та дітей
виконавчого комітету

2019 рік

Збільшення кількості oci6
охоплених іноваційними
послугами, що є альтернативними
інтернатному закладу

Розвиток профілактичних соціальних послуг для ciмей з дітьми з метою профілактики соціального сирітства
8.

Розвиток у громаді патронату над
дитиною та інноваційної послуги для
ciмей з дітьми, що перебувають у
складних життєвих обставинах

Виконавчий комітет міської ради,
служба у справах сім’ї та дітей
виконавчого комітету

2019 рік

Створення патронатних
вихователів

Поліпшення транспортної доступності населених пунктів шляхом будівництва ремонту та утримання в належному стані
доріг загального користування у сільській місцевості та під’їзних доріг із твердим покриттям, розширення транспортної
мережі (збільшення кількості автобусних рейсів i зупинок)
9.

Проведення дорожніх робіт
відповідно до державних будівельних
норм i нормативів з урахуванням
потреб oci6 з інвалідністю та інших
маломобільних груп населення, у
тому числі забезпечення виконання
робіт з пониження бортового каменю
на вулицях, дорогах (краях проїзної
частини, укріпленої смуги узбіччя), у
містах перетину пішохідних шляхом
(тротуарів) з дорогами
проїзду
автотранспортних засобів (до 2,5 см),
встановлення бортового каменю на
зупинках на piвні підлоги
транспортного засобу загального
користування, а також тактильних
дорожніх покажчиків.

Виконавчий комітет міської ради,
відділ житлово-комунального
господарства виконавчого комітету

2019 рік

Забезпечення належного
транспортного експлуатаційного
стану автомобільних доріг
загального користування та
створення безпечних i
комфортних умов руху
транспортних засобів, пішоходів
та інших учасників дорожнього
руху на вулично-дорожній мережі
громади

Сприяння в наданні послуг закладами культури у ciльськиx населених пунктах

Проведення культурно-мистецьких
заходів, виставок, лекцій, бесід

10.

Виконавчий комітет міської ради,
відділ культури та туризму
виконавчого комітету

2019 рік

Проведення культурно мистецьких заходів

3. За напрямом «Сприяння ініціативності громад у розв'язанні найгостріших соціальних проблем та запобігання бідності»
Залучення соціальних інвестицій i власних pеcурciв територіальної громади для створення комфортного середовища для населення,
прийняття iз зазначеною метою рішень щодо побутового його обслуговування та благоустрою ciльських населених пунктів
11.
Сприяння залучення інвестицій для
Виконавчий комітет міської ради,
2019 рік
Підвищення рівня забезпечення
створення комфортного проживання
відділ житлово-комунального
об’єктами
соціальної
населення у населених пунктах
господарства виконавчого комітету
інфраструктури
об'єднаної територіальної громади

Налагодження соціального супроводу сімей та сімей з дітьми які опинилися у складних життєвих обставинах, здійснення
нагляду та контролю за умовами життя, моральним, психологічним і фізичним станом дітей із таких ciмей
12.

Забезпечення надання соціальних
послуг, у тому числі соціального
супроводу, сім'ям та сім’ям з дітьми,
які перебувають у складних життєвих
обставинах,
відповідно до ix потреб

Виконавчий комітет міської ради,
служба у справах сім’ї та дітей
виконавчого комітету, КП
Маловисківський центр надання
соціальних послуг

2019 рік

Організація дозвілля, оздоровлення та відпочинку дітей

Збільшення частки сімей,
охоплених соціальними
послугами.

13.

Забезпечення направлення
дітей, насамперед тих, які
потребують особливої
соціальної уваги та підтримки,
на оздоровлення та
відпочинок

14.

Сприяння максимальному
охопленню дітей послугами
оздоровлення та відпочинку,
в першу чергу, дітей
пільгових категорій

15.

16.

Активізація роботи закладів
позашкільної освіти, закладів
культури з метою розвитку
здібностей та обдарувань дітей,
організації та змістовного дозвілля

Виконавчий комітет міської ради,
служба у справах сім’ї та дітей
виконавчого комітету, відділ
соціального захисту населення,
праці та охорони здоров’я
виконавчого комітету, відділ освіти,
молоді та спорту виконавчого
комітету
Виконавчий комітет міської ради,
служба у справах сім’ї та дітей
виконавчого комітету, відділ
соціального захисту населення,
праці та охорони здоров’я
виконавчого комітету, відділ освіти,
молоді та спорту виконавчого
комітету

2019 рік

Оздоровлення та відпочинок
дітей, які потребують
особливої соціальної уваги та
підтримки

2019 рік

Охоплення послугами
оздоровлення та відпочинку
максимальної кількості дітей
пільгових категорій

Виконавчий комітет міської ради,
відділ освіти, молоді та спорту
виконавчого комітету, відділ культури
та туризму виконавчого комітету

2019 рік

Збільшення частки охоплення
дітей позашкільною освітою та
різними формами дозвілля

Обстеження будівель соціального призначення у ciльській місцевості, придатних до використання, з метою створення на їх базі
громадсько-культурних центрів для задоволення комплексу культурних, соціальних та інформаційних потреб населення
Обстеження будівель соціального
Виконавчий комітет міської ради,
2019 рік
Проведення обстеження
призначення у ciльській
відділ культури та туризму
місцевості,
виконавчого комітету, відділ житлово-

придатних до використання, з
метою створення на їх базі
громадсько-культурних центрів

комунального господарства
виконавчого комітету

Відновлення збереження та невиснажливе використання екосистеми, зокрема, у peзультаті впровадження механізму,
економічного стимулювання до використання та охорони земель i підвищення родючості ґрунтів
17.

18.

Залучення територіальної громади,
сіл i cy6’єктів господарювання до
раціонального використання
рекреаційних рecypcів територій та
об’єктів природно-заповідного
фонду для формування
економічного середовища та
розвитку сфери зайнятості
населення в регіонах
Підвищення рівня обізнаності
населення щодо цінностей
територій та об’єктів
природно-заповітного фонду
шляхом проведення
роз’яснювальної роботи.

Виконавчий комітет міської ради

2019 рік

Збільшення кількості населення,
зайнятого наданням туристичних
та супутніх послуг у сільській
місцевості, де розташовані
території i об’єкти природнозаповітного фонду

Виконавчий комітет міської ради

2019 рік

Проведення роз'яснювальної
роботи

19.

Опрацювання питання організації
громадських та інших робіт
тимчасового характеру,
спрямованих на поліпшення стану
земельних та інших природних
рecypciв у межах планування та
здійснення заходів щодо сприяння
зайнятості населення

Виконавчий комітет міської ради,
відділ соціального захисту
населення, праці та охорони
здоров’я виконавчого комітету

2019 рік

Впровадження нових видів
громадських робіт

4. За напрямом «Мінімізації ризиків бідності соціального відчуження найбільш вразливих категорій населення
Забезпечення подальшого реформування системи соціальної підтримки та зменшення масштабів
бідності серед вразливих верств населення»
Забезпечення комплексного розв'язання проблем найбільш вразливих верств населення у peзультаті розширення сфери
застосування принципу «єдиного вікна» під час надання соціальної підтримки що передбачає поєднання надання
матеріальної допомоги малозабезпеченим сім’ям із здійснення заходів щодо соціальної інтеграції та підвищення
конкурентоспроможності на ринку праці
20.

Впровадження інтегрованої
моделі соціального захисту через
центри надання адміністративних
послуг, що передбачає поєднання
надання адміністративних послуг
соціального спрямування
(виплати) та соціальних послуг

Виконавчий комітет міської ради,
служба у справах сім’ї та дітей
виконавчого комітету, відділ
соціального захисту населення, праці
та охорони здоров’я виконавчого
комітету, КП Маловисківський центр
надання соціальних послуг

2019 рік

Впровадження інтегрованої
моделі соціального захисту.

Удосконалення системи забезпечення житлом найбільш вразливих верств населення з державного житлового фонду з
урахуванням новітньої світової практики та вітчизняного досвіду, зокрема дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування, та ociб з їх числа.

21.

Вживати заходи щодо
забезпечення житлом дітей-сиріт,
дітей, позбавлених батьківського
піклування, oci6 з їх числа, у тому
числі за рахунок субвенції
загального фонду державного
бюджету місцевим бюджетам у
2019 році 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, oci6 з їх
числа.

Виконавчий комітет міської ради,
служба у справах сім’ї та дітей
виконавчого комітету, відділ
житлово-комунального
господарства виконавчого комітету

2019 рік

Забезпечення житлом дітейсиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування, oci6 з
їх числа

5. За напрямом «Підвищення якості та рівня доступності соціальних послуг для вразливих верств населення»
Забезпечення надання державної соціальної підтримки за принципом раннього виявлення сімей, що потрапили
у складні життєві обставини, у peзультаті налагодження співпраці установ, що надають соціальну підтримку з
територіальною громадою, освітніми закладами, закладами охорони здоров'я та громадськими та
волонтерськими організаціями
22.

Забезпечення надання державної
соціальної підтримки:
1) впровадження в об’єднаній
територіальній громаді
інтегрованої системи соціальної
підтримки сімей та сімей з дітьми
2) забезпечення надання при
народженні дитини

Виконавчий комітет міської ради,
служба у справах сім’ї та дітей
виконавчого комітету, відділ
соціального захисту населення, праці
та охорони здоров’я виконавчого
комітету, КП Маловисківський центр
надання соціальних послуг

2019 рік

Продовжити впровадження
інтегрованого підходу соціальної
підтримки сімей на території
об’єднаної територіальної громади.

2019 рік

Забезпечення одноразовою
натуральною допомогою ”пакунок

одноразової натуральної
допомоги «пакунок малюка»

малюка»

Запровадження моніторингу та оцінювання якості соціальних послуг для забезпечення розвитку системи надання
соціальних послуг, доступності таких послуг, прозорості їх надання, стимулювання надавачів соціальних послуг та
підвищення їх якості
23.

Забезпечення проведення
моніторингу та оцінювання якості
соціальних послуг відповідно до
методичних рекомендацій

Виконавчий комітет міської ради, КП
Маловисківський центр надання
соціальних послуг

2019 рік

Проведення моніторингу та
оцінювання якості соціальних
послуг (внутрішній та зовнішній)
та підготовки інформаційноаналітичних матеріалів

Підвищення рівня доступу ociб з інвалідністю до установ соціальної сфери, громадського транспорту шляхом
обладнання їх пандусами, ліфтами
24.

Підвищення рівня доступу ociб
з інвалідністю до громадського
транспорту

Виконавчий комітет міської ради, КП
Маловисківський центр надання
соціальних послуг, відділ житловокомунального господарства
виконавчого комітету

2019 рік

Збільшення кількості
транспортних засобів,
пристосованих до перевезення
oci6 з інвалідністю

Розроблення нової системи надання соціальних послуг, орієнтованої на комплексну підтримку ociб з інвалідністю, дітейсиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, та ociб з їх числа, багатодітних сімей з малолітніми дітьми, ВIЛінфікованих, хворих на СНІД, хворих на туберкульоз

25.

Впровадження ефективної
системи надання послуг з
комплексної реабілітації
(абілітації) особам (дітям) з
інвалідністю

Виконавчий комітет міської ради,
, відділ соціального захисту
населення, праці та охорони
здоров’я виконавчого комітету,
служба у справах сім’ї та дітей
виконавчого комітету, відділ освіти,
молоді та спорту виконавчого
комітету

2019 рік

Створення сприятливого
середовища для виховання дітей

Державне сприяння розвитку мережі приватних дошкільних закладів де навантаження на діючі заклади є найбільшим
26.

Розвиток мережі приватних
закладів дошкільної освіти

Виконавчий комітет міської ради,
відділ освіти, молоді та спорту
виконавчого комітету

2019 рік

Забезпечити проведення
інформаційно-роз’яснювальної
роботи щодо можливості
заснування приватних закладів
дошкільної освіти

Забезпечення регулярного підвезення до місця навчання (роботи) i проживання учнів та педагогічних працівників сільських
шкіл у разі відсутності навчального закладу в населеному пункті
27.

Забезпечення регулярного
підвезення до місця навчання
(роботи) учнів та педагогічних
працівників до місць навчання i
роботи

Виконавчий комітет міської ради,
відділ освіти, молоді та спорту
виконавчого комітету

2019 рік
Підвезення дітей та педагогічних
працівників до місць навчання i
роботи

Забезпечення надання профільної загальної середньої освіти в сільській місцевості відповідно до державних стандартів
якості освіти, зокрема через подальше об’єднання старших класів шкіл на базі більшого навчального закладу з кращим
оснащенням, організації онлайн-курсів для поглибленого вивчення предметів та підготовки зовнішнього незалежного
оцінювання, розвитку альтернативних моделей організації здобуття освіти
28.

Забезпечення розбудови мережі
опорних закладів освіти

Виконавчий комітет міської ради,
відділ освіти, молоді та спорту

2019 рік

Забезпечити повноцінне
функціонування опорної школи

виконавчого комітету

Інтеграція дітей з інвалідністю до навчальних закладів шляхом залучення профільних спеціалістів i спеціально
підготовлених педагогічних працівників, новітніх інформаційних технологій i практики, зокрема до роботи у
реабілітаційних установах
29.

Продовження запровадження та
розвиток сучасних методик
інклюзивного навчання та
забезпечення доступності
закладів освіти для ociб з
інвалідністю

Виконавчий комітет міської ради,
відділ освіти, молоді та спорту
виконавчого комітету

2019 рік

Залучення більшої кількості дітей,
які потребують навчання в
інклюзивних закладах до здобуття
освіти в інклюзивних групах та
інклюзивних закладах

Розвиток системи послуг, спрямованих на забезпечення сімейних форм виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування, соціальну інтеграцію та адаптацію зазначених та ociб з їх числа
30.

Забезпечення охоплення сімейними
формами виховання дітей-сиріт,
дітей, позбавлених батьківського
піклування

Виконавчий комітет міської ради,
служба у справах сім’ї та дітей
виконавчого комітету

2019 рік

Підвищення ефективності профілактичних медичних оглядів дітей

Збільшення частки дітей-сиріт i
дітей, позбавлених батьківського
піклування, переданих на
усиновлення або влаштування на
виховання в сім’ї громадян (під
опіку та піклування, в прийомні
сім’ї, дитячі будинки сімейного
типу)

31.

Продовження роботи з проведення
профілактичних медичних оглядів
(насамперед дітей) у віддалених
населених пунктах мобільними
медичними бригадами у складі
вузько профільних фахівців та їх
забезпечення необхідним
мінімальним набором діагностичної
апаратури та приладів

Керуючий справами

Виконавчий комітет міської ради,
відділ соціального захисту населення,
праці та охорони здоров’я
виконавчого комітету

2019 рік

Проведення регулярних
профілактичних медичних оглядів
дітей

Л.ЛИННИК

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 16 травня 2019 року

№ 212
м. Мала Виска

Про розгляд заяви гр.. Поляруш І.В.
щодо надання дозволу на
влаштування
в'їзду
до
приватної садиби за адресою
вул. Первомайська 16, м. Мала
Виска
зі
сторони
вул.
Європейська
Розглянувши заяву Поляруш Ірини Василівни про надання дозволу на
влаштування в'їзду до приватної садиби за адресою вул. Первомайська 16, м. Мала Виска
зі сторони вул. Європейська,керуючись ст. 31, ст. 33 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», ст. 37 Закону України «Про благоустрій населених пунктів»
виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Надати дозвіл Поляруш Ірині Василівні на влаштування в'їзду до приватної садиби
за адресою вул. Первомайська 16, м. Мала Виска зі сторони вул. Європейська.
2. Гр. Поляруш Ірині Василівні виконувати роботи із дотриманням вимог державних
будівельних норм та правил. Забезпечити відновлення тротуарного покриття біля
садиби розташованої по вул. Первомайська 16 зі сторони вул. Європейська.
3. В'їзд не повинен порушувати відведення дощових вод по вул. Європейська.
Використання в'їзду не повинно погіршувати санітарно-гігієнічні умови на
прилеглій території.
4. 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 16 травня 2019 року

№ 213
м. Мала Виска

Про розгляд заяви Маслової В.В.

Розглянувши заяву Маслової В.В., яка проживає в с. Олександрівка,
Маловисківського району, пров. Новий 1, про зміну поштової адреси об'єкту нерухомого
майна, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, розташованого за адресою с.
Олександрівка, Маловисківського району, пров. Новий 1, на земельній ділянці площею
0,03 га., кадастровий номер 3523180600:51:000:0022, на адресу пров. Новий 1- А,
керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий
комітет міської ради
ВИРІШИВ:

1. Змінити поштову адресу об'єкту нерухомого майна, для будівництва та
обслуговування будівель торгівлі, розташованого за адресою с. Олександрівка,
Маловисківського району, пров. Новий 1, на земельній ділянці площею 0,03 га.,
кадастровий номер 3523180600:51:000:0022, на адресу пров. Новий 1- А
2. Направити дане рішення до Маловисківського бюро технічної інвентаризації для
внесення змін до технічної документації та Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно.
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 16 травня 2019 року

№ 214
м. Мала Виска

Про надання дозволу
на
проведення робіт по підрізуванню
гілок та пониженню крони дерев
на території Маловисківської
міської об’єднаної територіальної
громади
Розглянувши заяву гр. Зубенко Тамари Іванівни, яка проживає за адресою: вул.
Європейська,1,кв.1,м. Мала Виска, від 18 квітня 2019 року вх. № 19/Б/503-З, з
проханням провести обстеження та надати дозвіл КП «Мала Виска-МКП» на проведення
робіт по підрізуванню гілок та пониженню крони на 1 (одному) дереві породи
«Тополя» по вул. Європейська біля будинку №3 (біля СТО), в місті Мала Виска та
відповідно до 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», беручи до уваги пропозиції
комісії при виконавчому комітеті міської ради щодо доцільності підрізуванню гілок та
пониження крони дерева (акт №13 від 24.04.2019 року), виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Надати дозвіл КП «Мала Виска-МКП» на проведення робіт по підрізуванню
гілок та пониження крони на 1 (одному) дереві породи «Тополя» по вул. Європейська
біля будинку №3 (біля СТО), в місті Мала Виска.
2. Попередити керівника комунального підприємства «Мала Виска МКП» Лисенка
В.П.:
- дотримуватися правил безпеки при проведенні вищевказаних робіт;
- проведення робіт погоди з Маловисківським РЕМ.
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 16 травня 2019 року

№ 215
м. Мала Виска

Про виділення коштів
поховання гр. С. О.М.

на

Розглянувши заяву гр. С.М.Ф. ( ЕА № ---- виданий Маловисківським РВ УМВС
України ----- року), яка проживає за адресою: вул.Ч. 87, м. Мала Виска, Кіровоградська
область, з проханням виділити кошти на поховання її сина гр. С.О.М., який помер
13.02.2019 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 ОТГ на 20192020 роки, затверджена рішенням сесії від 25 жовтня 2018 року № 1227, виконавчий
комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Виділити кошти у розмірі 2000,00 (дві тисячі) гривень гр. С.М.М. на поховання
сина гр. С.О.М..
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 16 травня 2019 року

№ 216
м. Мала Виска

Про виділення коштів
поховання гр. Б.С.Г.

на

Розглянувши заяву гр. Б.В.А. ( ЕВ № ---- виданий Маловисківським РВ УМВС
України ----- року), яка проживає за адресою: вул.П, 28а, м. Мала Виска, Кіровоградська
область, з проханням виділити кошти на поховання її сина гр. Б.С.Г., який помер
17.04.2019 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 ОТГ на 20192020 роки, затверджена рішенням сесії від 25 жовтня 2018 року № 1227, виконавчий
комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Виділити кошти у розмірі 2000,00 (дві тисячі) гривень гр. Б.В.А. на поховання
сина гр. Б.С.Г..
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 16 травня 2019 року

№ 217
м. Мала Виска

Про розгляд заяв громадян щодо
надання пільг по батьківській платі за
відвідування їхніми дітьми дошкільних
навчальних закладів міської ради
Розглянувши заяви громадян міської об’єднаної територіальної громади з
проханням надати пільгу по батьківській платі за відвідування їхніми дітьми дошкільного
навчального закладу міської ради «Колобок», врахувавши їх сімейний та фінансовий стан,
те, що заявниця є малозабезпеченою сім»єю, керуючись ст. 32 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», постановою 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 гр. Данильченко Костянтину Івановичу, як учаснику бойових дій, пільгу
у розмірі 100 відсотків по батьківській платі за відвідування його донькою Данильченко
Олександра, дошкільного навчального закладу міськради «Колобок» с. Паліївка, на період
з 1 червня 2019 року по 1 червня 2020 року.
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 16 травня 2019 року

№ 218
м. Мала Виска

Про надання грошової допомоги
на лікування гр.М.Є.Т.
Розглянувши заяву гр. М.Є.Т. (паспорт ЕА № ---виданий Маловисківським РВ
УМВС України --- року), яка проживає в м. Мала Виска, просп. Д., буд.№ 9, з проханням
надати допомогу їй 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. М.Є.Т. грошову допомогу у розмірі --- (---) 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 16 травня 2019 року

№ 219
м. Мала Виска

Про надання грошової допомоги
на лікування гр.І.Л.С.
Розглянувши заяву гр. І.Н.В. (паспорт ЕА № ---- виданий Маловисківським РВ
УМВС України ----- року), яка проживає в с. Олександрівка, вул. П., буд.№ 11, з
проханням надати допомогу на лікування її батька гр. І.Л.С., 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. І.Н.В.грошову допомогу у розмірі 2000,00 ( дві тисячі) гривень на
лікування її батька гр. І.Л.С..
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 16 травня 2019 року

№ 220
м. Мала Виска

Про надання грошової допомоги
на лікування гр.Б.Т.В.
Розглянувши заяву гр. Б.Т.В. (паспорт ЕА № ------ виданий Маловисківським РВ
УМВС України ---- року), яка проживає в м. Мала Виска, вул. П., буд.№ 25/20, з
проханням надати допомогу їй 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. Б.Т.В. грошову допомогу у розмірі ------( -----) 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 16 травня 2019 року

№ 221
м. Мала Виска

Про надання грошової допомоги
на лікування гр.Т. Л.А.
Розглянувши заяву гр. Т.Л.А. (паспорт ЕА № ------- виданий Маловисківським РВ
УМВС України ----- року), яка проживає в м. Мала Виска, вул. І.С., буд.№ 69/21, з
проханням надати допомогу їй 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. Т.Л.А. грошову допомогу у розмірі -----( -----) 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 16 травня 2019 року

№ 222
м. Мала Виска

Про надання грошової допомоги
на лікування гр.Л.Є.Ф.
Розглянувши заяву гр. Л.Є.Ф. (паспорт ЕА № ---- виданий Маловисківським РВ
УМВС України ----- року), який проживає в с. Олександрівка, вул. П., буд.№ 34, 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. Л.Є.Ф. грошову допомогу у розмірі ------ ( ----) 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 16 травня 2019 року

№ 223
м. Мала Виска

Про надання грошової допомоги
на лікування гр.Д. Р.М.
Розглянувши заяву гр. Д.Р.М. (паспорт ЕВ № ---- виданий Маловисківським РВ
УМВС України ----- року), який проживає в м. Мала Виска, пров. Б., буд.№ 12, 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. Д.Р.М. грошову допомогу у розмірі ----- ( ------) 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

