УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 14 січня 2021 року

№1
м. Мала Виска

Про виділення коштів на забезпечення заходів,
пов’язаних з діяльністю Маловисківської
міської ради у січні 2021 року
З метою організації заходів пов’язаних з діяльністю Маловисківської міської ради у
січні 2020 року, виготовлення поліграфічної продукції, забезпечення організації засідань
міської ради та виконавчого комітету, керуючись статтею 26, частиною 6 статті 59 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до «Програми фінансового
забезпечення заходів, пов’язаних з діяльністю Маловисківської міської ради та
представницьких витрат на 2021-2023 роки» виконавчий комітет Маловисківської міської
ради,ВИРІШИВ:
1. Затвердити кошторис витрат для організації заходів у січні 2021 року, виготовлення
поліграфічної продукції та забезпечення організації засідань міської ради та
виконавчого комітету (додаток 1).
2. Відділу фінансів та бухгалтерського обліку міської ради видатки у сумі 8700.00 грн.
профінансувати за рахунок коштів, передбачених в міському бюджеті на 2021 рік.
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 14.01.2021 р..№ 1
Кошторис витрат
для забезпечення заходів, пов’язаних з діяльністю
Маловисківської міської ради у січні 2021 року
№
з/п
1
3
4

Найменування видатків
Виготовлення настінного
фотоколажа на полотні
Мінеральна вода для засідань
Квіти для привітання ювілярів
ВСЬОГО:

Керуючий справами виконавчого комітету
Маловисківської міської ради

Витрати
(тис. грн.)
6000.00

Розпорядник
коштів
Міська рада

700.00
2000.00
8700,00

Міська рада
Міська рада

Л.ЛИННИК

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 14 січня 2021 року

№2
м. Мала Виска

Про організацію харчування учнів та вихованців
закладів освіти Маловисківської міської ради
Керуючись ст.140, 146 Конституції України, підпунктом 5 п «а», підпунктом 8 п. «б» ст.32 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту»,
«Про повну загальну середню освіту», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи», постановами Кабінету Міністрів України від 02 лютого 2011 року
№ 116 «Про затвердження порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у
загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах», від 17 квітня 2006 року № 298/227 «Про
затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах», від 26 серпня
2002 р. № 1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів»,
наказом Міністерства освіти і науки України від 21 листопада 2002 року № 667 «Про затвердження Порядку
встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та
інтернатних навчальних закладах», з метою забезпечення якісного харчування та дотримання гарантійних
пільг дітей закладів освіти Маловисківської міської територіальної громади, виконавчий комітет
Маловисківської міської ради,ВИРІШИВ:
1.
Відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Маловисківської міської ради забезпечити
організацію харчування учнів та вихованців закладів загальної середньої, дошкільної освіти на території
Маловисківської міської територіальної громади у межах відповідних бюджетних призначень на 2021 рік.
2.
Встановити вартість харчування одного учня та вихованців в закладах освіти Маловисківської
міської ради на 2021 рік, згідно з додатком 1.
3.
Встановити категорії учнів та вихованців закладів освіти Маловисківської міської ОТГ, які
звільняються від плати за харчування, згідно з переліком (додаток 2) та визначити початок звільнення від
плати за харчування з дня подання заяви та відповідних документів до закладу освіти матері (батька) або
особою, яка їх замінює.
4.
Затвердити Порядок організації харчування дітей, батьки яких є учасниками АТО, на 2021 рік, що
додається.
5.
Встановити знижку щодо плати для батьків за харчування дітей у закладах дошкільної освіти у
розмірі 50% сім'ям, які мають трьох і більше дітей.
6.

Встановити розмір плати, що вносять батьки або особи, які їх заміняють, за харчування дітей у

закладах дошкільної освіти:
- на рівні 60 % від повної вартості харчування на день у місті Мала Виска;
- на рівні 40 % від повної вартості харчування на день в сільській місцевості.
7.
Дозволити керівникам закладів освіти за рахунок спонсорів, батьків збільшувати вартість харчування
на день однієї дитини, за умови дотримання чинного законодавства.
8.
Рішення виконавчого комітету міської ради від 13.02.2020 р. №59 «Про організацію харчування
учнів та вихованців закладів освіти Маловисківської міської ради вважати таким, що втратило чинність.
9.
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 міської ради
від 14.01.2021 року № 2

ВАРТІСТЬ
харчування одного учня та вихованця на день в закладах освіти Маловисківської
міської ради на 2021 рік
Категорія
1

Вартість харчування, грн
2

Для вихованців закладів дошкільної освіти

30.00

Для учнів 5-11 класів пільгових категорій закладів
середньої освіти (сніданок)
Для учнів пільгових категорій закладів середньої
освіти, які відвідують групи продовженого дня
Для учнів 1- 4 класів(обід)
закладів середньої освіти
(сніданок)

12,5
12,5
12,5

Для учнів 5-11 класів закладів загальної середньої
освіти (за рахунок коштів батьків)

15,00

Для учнів Маловисківського ліцею, що
перебувають на пансіоні (трьохразове харчуванн)

50,00

Керуючий справами виконавчого комітету
Маловисківської міської ради

Л.ЛИННИК

Додаток 2
до рішення виконкому міської ради
від 14.01.2021 року № 2

ПЕРЕЛІК
категорій учнів та вихованців в закладах освіти Маловисківської міської ради, які
звільняються від плати за харчування
1.

Встановити пільгу 100% у вигляді безкоштовного харчування:

-

учні 1-4 класів закладів загальної середньої освіти;

учням із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну
допомогу малозабезпеченим сім'ям»;
-

дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування;

діти, один із батьків яких:
захищав/захищає незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брав/бере
безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо
в районах антитерористичної операції у період її проведення, в операції об’єднаних сил ЗСУ;
загинув чи помер, захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і беручи
безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо
в районах антитерористичної операції у період її проведення, в операції об’єднаних сил ЗСУ;
-

діти, один із батьків яких постраждалий учасник Революції Гідності;

-

діти із сімей переселенців із зони АТО/ООС;

-

діти працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов'язків.

2.
Вихованці закладів дошкільної освіти, у сім'ях яких сукупний дохід на кожного члена за попередній
квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), а також
вихованці закладів дошкільної освіти із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про
державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям».;
3.
Вихованці закладів дошкільної освіти та учні закладів загальної середньої освіти, які потерпіли
внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

Керуючий справами виконавчого комітету
Маловисківської міської ради

Л.ЛИННИК

Додаток 3
до рішення виконкому міської ради
від 14.01.2021 року № 2

ПОРЯДОК
організації харчування дітей, батьки яких є учасниками АТО/ООС,
на 2021 рік

1.

Даний Порядок регламентує питання щодо організації харчування у 2021 році учнів та
вихованців закладів освіти на території Маловисківської міської ОТГ, батьки яких є учасниками
АТО/ООС.
Категорії учнів та вихованців закладів освіти, які звільняються від сплати за харчування:

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2.

Категорія
Діти, батьки яких загинули під час участі в
АТО/ООС
Діти, батьки яких є учасниками бойових дій
на території проведення АТО/ООС

Термін надання пільги

Діти, батьки яких беруть участь ООС

Протягом перебування в
зоні ООС

Протягом 2021 року
Протягом 2021 року

Діти, батьки яких отримали інвалідність під
Протягом 2021 року
час участі а АТО/ООС
Діти,батьки яких зникли безвісти або
Протягом перебування в
потрапили в полон під час участі в
полоні, тощо
АТО/ООС
Діти, померлих учасників АТО/ООС
Протягом 2021 року
Перелік документів, що подаються до закладів освіти для отримання пільги:

2.1. Діти, віднесені до категорії 1.1., 1.6. звільняються від плати за харчування на підставі таких
документів: заяви матері (батька) або особи, яка їх замінює, про звільнення від плати за харчування, копії
свідоцтва про смерть або довідки про загибель під час проведення АТО/ООС.
2.2. Діти, віднесені до категорії 1.2, звільняються від плати за харчування на підставі таких документів:
заяви матері (батька) або особи, яка їх замінює, про звільнення від плати за харчування, копії посвідчення
учасника бойових дій в зоні АТО/ООС.
2.3. Діти, віднесені до категорії 1.3., звільняються від плати за харчування на підставі таких документів:
заяви матері (батька) або особи, яка їх замінює, про звільнення від плати за харчування, довідки з військової
частини або інших військових формувань, щодо перебування військовослужбовця в зоні ООС.
2.4. Діти, віднесені до категорії 1.4., звільняються від плати за харчування на підставі таких документів:
заяви матері (батька) або особи, яка їх заміняє, про звільнення від плати за харчування, копії посвідчення
інваліда війни, що отримано внаслідок служби в зоні АТО/ООС.
2.5. Діти віднесені до категорії 1.5., звільняються від плати за харчування на підставі таких документів:
заяви матері (батька) або особи, яка їх заміняє,
про звільнення від плати за харчування, копії довідки з військової частини або інших військових
формувань, щодо перебування військовослужбовця у полоні, визнання його зниклим безвісти, тощо.
3.
Учні, вихованці, які віднесені до категорій, зазначених в пунктах 1.1., 1.2., 1.4. та 1.6., звільняються
від плати за харчування з дня подання заяви до закладу освіти до 31 грудня 2021 року.
Керуючий справами виконавчого комітету
Маловисківської міської ради

Л.ЛИННИК

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 14 січня 2021 року

№ 3
м. Мала Виска

Про відзначення Дня Соборності України на
території Маловисківської міської територіальної
громади
Відповідно до ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»”, згідно з
комплексною програмою розвитку культури, краєзнавства та туризму у Маловисківській
міській об’єднаній територіальній громаді на період 2021 - 2023 роки, з метою сприяння
дальшому зміцненню патріотичного духу у суспільстві, належного відзначення Дня
Соборності України
на території Маловисківської міської територіальної громади,
виконавчий комітет Маловисківської міської ради,ВИРІШИВ:
1.
Провести в місті Мала Виска покладання квітів 22 січня 2021 року з нагоди 102
річниці Дня Соборності України.
2.
Виділити кошти на підготовку та проведення заходів щодо відзначення Дня
Соборності України, відповідно до кошторису витрат (додаток 1).
3.
Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з
питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В.

Міський голова

Ю.ГУЛЬДАС

Додаток 2
до рішення виконкому
від 14.01.2021 р..№ 3

Кошторис витрат
для відзначення Дня Соборності України
в Маловисківській міській
територіальній громаді
22 січня 2021року
№
з/п
1

2

Найменування
видатків
Квіткова продукція для покладання
Виготовлення
постеру
Соборності України»

«День

ВСЬОГО:

Керуючий справами виконавчого комітету
Маловисківської міської ради

Витрати
(тис. грн.)
500.00

500.00

Розпорядни
ки коштів
Відділ
культури та
туризму
Відділ
культури та
туризму

1000,00

Л.ЛИННИК

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 14 січня 2021 року

№4
м. Мала Виска

Про відзначення в громаді
Дня пам’яті Героїв Крут
-------------------------------------------З метою належної організації підготовки і проведення на території
Маловисківської міської територіальної громади заходів із відзначення Дня
пам’яті Героїв Крут, згідно з комплексною Програмою розвитку культури,
краєзнавства та туризму у Маловисківській міській територіальній громаді на
2021-2023 роки, керуючись ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», виконавчий комітет Маловисківської міської ради,ВИРІШИВ:
1. Провести в місті Мала Виска покладання квітів з нагоди Дня пам’яті Героїв
Крут 29 січня 2021 року.
2. Доручити відділу культури та туризму виконавчого комітету Маловисківської
міської ради (Рижикова Ю.О.) спільно з відділом освіти , молоді та спорту
виконавчого комітету Маловисківської міської ради забезпечити підготовку
сценарію та організацію проведення заходу 29 січня 2020 року.
3. Виділити кошти на підготовку та проведення заходів присвячених Дню пам’яті
Героїв Крут 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.ГУЛЬДАС

Додаток 1
до рішення виконкому
від 14.01.2021р.№ 4
Кошторис витрат
на підготовку та проведення заходів, присвячених Дню пам’яті Героїв Крут
на території Маловисківської міської територіальної громади у 2021 році
№
з/п
1

Найменування
заходів
Придбання квітів для покладання

2. Оформлення сцени та
атрибутів

виготовлення

ВСЬОГО:

Керуючий справами виконавчого комітету
Маловисківської міської ради

Витрати
( грн.)
700.00

800.00

Розпорядн
ик коштів
Відділ
культури
та туризму
Відділ
культури
та туризму

1500,00

Л. ЛИННИК

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 14 січня 2021 року

№5
м. Мала Виска

Про затвердження графіку роботи
відділу культури та туризму міської ради
Розглянувши клопотання начальника відділу культури та туризму
Маловисківської міської ради від 05.01.2021 року № 1 про зміну режиму роботи
закладів культури Маловисківської міської територіальної громади, відповідно до
статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий
комітет Маловисківської міської ради,В И Р І Ш И В:
1. Затвердити графіки роботи відділу культури та туризму Маловисківської міської
ради із змінами , в новій редакції.(Додаток 1,2)
2. Попередити начальника відділу культури та туризму виконавчого комітету
Маловисківської міської ради Рижикову Ю.О. про дотримання режиму роботи
закладами культури, відповідно до вимог КЗпП України.
3. Рішення № 386 від 17 жовтня 2019 року «Про внесення змін до рішення
виконавчого комітету» та рішення виконкому міської ради від 08.09.2016 року №
230 вважати такими, що втратили чинність.
4. 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 14.01.2021 року № 5

ГРАФІК
роботи сільських клубних закладів відділу культури та туризму
Маловисківської міської ради у зимовий період працівники яких працюють на
повну ставку:
Паліївський сільський будинок культури, Мануйлівський сільський будинок
культури, Миролюбівський сільський будинок культури, Лозуватський сільський
будинок культури, Вишневський сільський клуб.
Середа, четвер, неділя: 09:00 – 18:00 години;
Обідня перерва: 13.00 – 14.00
П’ятниця, субота: 09.00 – 13.00
17.00 – 21.00
Обідня перерва: 13.00 – 17.00
Вихідні дні: понеділок, вівторок
ГРАФІК
роботи сільських клубних закладів відділу культури та туризму
Маловисківської міської ради у літній період працівники яких працюють на
повну ставку:
Паліївський сільський будинок культури, Мануйлівський сільський будинок
культури, Миролюбівський сільський будинок культури, Лозуватський сільський
будинок культури, Вишневський сільський клуб.
Середа, четвер, неділя: 09:00 – 18:00 години;
Обідня перерва: 13.00 – 14.00
П’ятниця, субота: 09.00 – 13.00
19.00 – 23.00
Обідня перерва: 13.00 – 17.00
Вихідні дні: понеділок, вівторок
ГРАФІК
роботи Диминського сільського клубу:
середа- неділя: 13.00 – 17.00
Вихідні дні: понеділок, вівторок
ГРАФІК
роботи Краснопільського сільського клубу у зимовий період у неповній зайнятості
(0,5 ставки):

середа- неділя: 17.00 – 21.00
Вихідні дні: понеділок, вівторок
ГРАФІК
роботи Краснопільського сільського клубу у літній період у неповній зайнятості
(0,5 ставки):
середа- неділя: 19.00 – 23.00
Вихідні дні: понеділок, вівторок

Керуючий справами виконавчого комітету
Маловисківської міської ради

Л.ЛИННИК

Додаток № 2
до рішення виконкому
від 14.01.2021 року № 5

ГРАФІК
роботи сільських бібліотечних закладів відділу культури та туризму
Маловисківської міської ради :
Миролюбівська сільська бібліотека:
Середа – неділя: 12.00 – 16.00
Вихідні дні: понеділок, вівторок
Палїівська сільська бібліотека:
неділя – четвер : 9.00 – 16.00
обідня перерва: 13.00 – 14.00
вихідні дні: п’ятниця, субота

Керуючий справами виконавчого комітету
Маловисківської міської ради

Л.ЛИННИК

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 14 січня 2021 року

№6
м. Мала Виска

Про
затвердження
Плану
проведення
консультацій
з
громадкістю на 2021 рік
Заслухавши інформацію виконуючого обов’язки начальника відділу
організаційно-масової роботи та комунікацій з громадськістю Маловисківської
міської ради Васильєва С.А., щодо необхідності проведення консультацій з
громадськістю, керуючись статтею 40 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Положенням про відділ організаційно-масової роботи
та комунікацій з громадськістю виконавчого комітету Маловисківської міської
ради, виконавчий комітет Маловисківської міської ради,В И Р І Ш И В:
1.Затвердити План проведення консультацій з громадськістю на 2021 року,
додатки додаються .
2. Координацію роботи покласти на начальника відділу організаційномасової роботи та комунікацій з громадськістю виконавчого комітету
Маловисківської міської ради.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами
виконавчого комітету Маловисківської міської ради Линник Л.І.
.

Міський голова

Ю.ГУЛЬДАС

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 14 січня 2021 року

№7
м. Мала Виска

Про аналіз та стан роботи із
зверненнями
громадян
протягом 2020 року
Заслухавши та обговоривши інформацію начальника загального відділу
виконавчого комітету міської ради Берегуленко Т.М. про аналіз стану роботи із
зверненнями громадян, що надійшли до Маловисківської міської ради протягом
2020 року, виконавчий комітет відмічає, що працівниками міськвиконкому
вживаються заходи щодо поліпшення цієї роботи відповідно до вимог Закону
України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 7 лютого 2008
року № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та
гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та
органів місцевого самоврядування», інших нормативних актів.
За 2020 рік до Маловисківської міської ради надійшло 2520 звернень, з них
2444 письмових, 7 - на особистому прийомі громадян, переважно з таких питань:
надання якісних послуг з водопостачання, освітлення вулиць, земельні питання,
ремонт доріг, надання пільг тав матеріальних допомог, тощо.
Питання роботи із зверненнями громадян заслуховуються на нарадах в
міського голови, за результатами яких надаються доручення безпосереднім
виконавцям.
Стан розгляду звернень громадян двічі на рік розглядається на засіданнях
виконавчого комітету.
З метою забезпечення повного виконання вимог Закону України «Про
звернення громадян» та інших нормативних актів, відповідно до ст.38 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет
Маловисківської міської ради,ВИРІШИВ:

1.Інформацію начальника загального відділу Берегуленко Т.М. про стан
роботи працівників міськвиконкому зі зверненнями громадян взяти до відому.
2. Начальнику загального відділу Берегуленко Т.М.:
- постійно робити аналіз та узагальнення звернень для виявлення причин, які
їх породжують;
- щомісячно подавати міському голові інформацію щодо дотримання
посадовими особами міськвиконкому вимог Закону України «Про звернення
громадян».
- взяти під особистий контроль роботу посадових осіб міської ради щодо
кваліфікованого, об’єктивного і своєчасного розгляду звернень громадян з метою
оперативного вирішення порушених в них питань;
- особливу увагу звернути на ставлення посадових осіб до вирішення
проблем, з якими звертаються ветерани війни та праці, інваліди, а також громадяни,
які потребують соціального захисту та підтримки;
- при атестації посадових осіб враховувати рівень їх роботи із зверненнями
громадян як один з критеріїв оцінки їх професійного рівня.
3.Посилити персональну відповідальність посадових осіб за належну
організацію роботи по прийому громадян, веденню журналу особистого прийому
громадян, своєчасним повідомленням заявників про результати розгляду їхніх
звернень.
4.Контроль за роботою зі зверненнями громадян покласти на керуючого
справами виконавчого комітету Маловисківської міської ради Линник Л.І.

Міський голова

Ю.ГУЛЬДАС

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 14 січня 2021 року

№8
м. Мала Виска

Про затвердження Плану роботи
загального відділу міської ради з
питань звернення та контролю на
2021 рік
-----------------------------------------Заслухавши інформацію начальника загального відділу виконавчого комітету
міської ради Берегуленко Т.М. щодо основних завдань відділу організаційномасової роботи виконавчого комітету Маловисківської міської ради, керуючись
статтею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Регламентом
роботи виконавчого комітету Маловисківської міської ради, виконавчий комітет
Маловисківської міської ради,В И Р І Ш И В:
1.Затвердити План роботи загального відділу виконавчого комітету
Маловисківської міської ради з питань звернення та контролю на 2021 року,
додатки додаються .
2. Координація роботи покласти на начальника загального відділу
виконавчого комітету Маловисківської міської ради Берегуленко Т.М.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами
виконавчого комітету Маловисківської міської ради Линник Л.І.
.

Міський голова

Ю.ГУЛЬДАС

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 14 січня 2021 року

№9
м. Мала Виска

Про надання матеріальної допомоги
особам з інвалідністю внаслідок війни
та учасникам бойових дій , яким
виповнилося 90 років і більше
-----------------------------------------Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» ,
рішенням Маловисківської міської ради від 15 грудня 2020 року № 36 «Про
затвердження Програми соціального захисту малозабезпечених верств населення
Маловисківської міської територіальної громади на 2021-2023 роки» та з метою
підтримки мешканців території Маловисківської міської територіальної громади,
що відносяться до пільгових категорій, 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 стипендію особам з інвалідністю внаслідок війни та
учасникам бойових дій, яким виповнилося 90 років і більше протягом 2021 року,
згідно доданих списків на загальну суму 600,00 грн.
2. Кошти, вказані в п.1 даного рішення, виділити по коду 3191 «Інші видатки
на соціальний захист ветеранів війни та праці».
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 14 січня 2021 року

№ 10
м. Мала Виска

Про надання матеріальної
допомоги воїнам-інтернаціоналістам
та ветеранам Афганістану до Дня
вшанування учасників бойових дій на
території інших держав (15 лютого)
-----------------------------------------Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» ,
рішенням Маловисківської міської ради від 15.12.2020 року № 37 « Про
затвердження Програми та Положення про надання одноразової матеріальної
допомоги громадянам Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади
на 2021-2023 роки», виконавчий комітет Маловисківської міської ради,В И Р І Ш И В:
1. Надати одноразову матеріальну допомогу воїнам-інтернаціоналістам та
ветеранам Афганістану до Дня вшанування учасників бойових дій на
території інших держав (15 лютого) , згідно доданих списків на загальну
суму 31 500,00 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 14 січня 2021 року

№ 11
м. Мала Виска

Про надання матеріальної 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 Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» ,
рішенням Маловисківської міської ради від 15.12.2020 року № 36 «Про
затвердження Програми соціального захисту малозабезпечених верств населення
Маловисківської міської 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 матеріальну 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 2021 року на загальну суму 800,00 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 14 січня 2021 року

№ 12
м. Мала Виска

Про виділення грошової
допомоги на відшкодування
компенсації за проїзд
окремим пільговим категоріям
громадян на приміських та
міжміських маршрутах загального
користування автомобільним
транспортом по території
територіальної громади
-----------------------------------------Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» ,
рішенням Маловисківської міської ради від 15 грудня 2020 року № 40 « Про
затвердження Програми відшкодування компенсації за перевезення окремих
пільгових категорій громадян на приміських та міжміських маршрутах загального
користування автомобільним транспортом по території Маловисківської міської
територіальної громади на 2021 - 2023 роки», виконавчий комітет Маловисківської
міської ради,В И Р І Ш И В:
1. Надати грошову допомогу для відшкодування компенсації за проїзд окремим
пільговим категоріям громадян на приміських та міжміських маршрутах загального
користування автомобільним транспортом по території територіальної громади,
згідно доданих списків на загальну суму 2 341,79 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 14 січня 2021 року

№ 13
м. Мала Виска

Про надання одноразової
матеріальної допомоги
гр. С. А. Л.
-----------------------------------------Розглянувши заяву гр. С.А.Л. (паспорт ---- виданий ----- року), який проживає
у м. М.В. по вул. 40 років Перемоги, буд. № 60, з проханням надати матеріальну
допомогу, як громадянину, який виявив бажання проходити військову службу в
Збройних силах України та інших формуваннях за контрактом, який набирає
чинності з 12 жовтня 2020 року 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
№ 37 від 15 грудня 2020 року, виконавчий комітет Маловисківської міської ради,В И Р І Ш И В:
4. Надати гр. С.А.Л. одноразову матеріальну допомогу громадянам, які виявили
бажання проходити військову службу в ЗСУ та інших формуваннях за
контрактом у розмірі 5000,00 (п’ять тисяч) грн.
5. Кошти, вказані в п.1 даного рішення, виділити по коду 3242 «Інші видатки
на соціальний захист».
6. 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 14 січня 2021 року

№ 14
м. Мала Виска

Про надання одноразової
матеріальної допомоги
гр. Г.Ю.М.
-----------------------------------------Розглянувши заяву гр. Г.Ю.М. (паспорт ЕА ---- виданий --------- року), який
проживає у м. М. В. по вул. П., буд. № 19/27, з проханням надати матеріальну
допомогу, як громадянину, який виявив бажання проходити військову службу в
Збройних силах України та інших формуваннях за контрактом, який набирає
чинності з 31 жовтня 2020 року 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
№ 37 від 15 грудня 2020 року, виконавчий комітет Маловисківської міської ради,В И Р І Ш И В:
1. Надати гр. Г.Ю.М. одноразову матеріальну допомогу громадянам, які
виявили бажання проходити військову службу в ЗСУ та інших формуваннях
за контрактом у розмірі 5000,00 (п’ять тисяч) 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 14 січня 2021 року

№ 15
м. Мала Виска

Про надання одноразової
матеріальної допомоги
гр. Н. О.В.
-----------------------------------------Розглянувши заяву гр. Н.О.В. (паспорт ЕВ ------ виданий ------року), який
проживає у м. М.В. по вул. Л. П., буд. № 82, з проханням надати матеріальну
допомогу, як громадянину, який виявив бажання проходити військову службу в
Збройних силах України та інших формуваннях за контрактом, який набирає
чинності з 28 жовтня 2020 року 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
№ 37 від 15 грудня 2020 року, виконавчий комітет Маловисківської міської ради,В И Р І Ш И В:
1. Надати гр. Н.О.В. одноразову матеріальну допомогу громадянам, які виявили
бажання проходити військову службу в ЗСУ та інших формуваннях за
контрактом у розмірі 5000,00 (п’ять тисяч) 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 14 січня 2021 року

№ 16
м. Мала Виска

Про відшкодування вартості проїзду
до санаторно - курортного комплексу
для оздоровлення чи відпочинку гр.
Артишко Є. П., який постраждав
внаслідок Чорнобильської катастрофи
та
проживає
на
території
Маловисківської
міської
територіальної громади .
-----------------------------------------Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
рішенням Маловисківської міської ради від 15.12.2020 року № 42 « Про
затвердження Програми соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи 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 матеріальну допомогу для відшкодування вартості проїзду до
санаторно - курортного комплексу для оздоровлення гр. Артишку Євгенію
Панасовичу, який постраждав внаслідок Чорнобильської катастрофи та проживає
на території Маловисківської міської територіальної громади , згідно додатків на
загальну суму 497,90 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.
Мський голова

Ю.ГУЛЬДАС

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 14 січня 2021 року

№ 17
м. Мала Виска

Про затвердження плану-графіку проведення заходів
з відстеження результативності дії регуляторних
актів виконавчого комітету Маловисківської міської
ради на 2021 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,ВИРІШИВ:
1. Затвердити план-графік проведення заходів з відстеження результативності
дії регуляторних актів виконавчого комітету Маловисківської міської ради
на 2021 рік (додається).
2. Встановити, що розробник проекту регуляторного акту, згідно затвердженого
плану-графіку, проводить відповідне відстеження результативності дії
регуляторного акту та подає ці відстеження до сектору соціальноекономічного розвитку, інвестицій та проектної діяльності відділу ЖКГ
виконавчого комітету 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

Ю.ГУЛЬДАС

Додаток 1
до рішення виконкому міської
ради від 14.01.2021 року № 17
План-графік
проведення заходів з відстеження результативності дії діючих регуляторних актів
Маловисківської міської ради Маловисківської міської територіальної громади на
2021 рік
№
з/п

Дата і номер
регуляторного акту

Назва регуляторного
акту

Розробник
регуляторного
акту

1

2
25 червня
2019 року
№ 1603

3
Про
встановлення
ставок та пільг зі
сплати
земельного податку на
території
Маловисківської
міської
ради
(Маловисківської
об’єднаної
територіальної
громади) на 2020 рік
Про
затвердження
ставок
єдиного
податку для першої
та
другої
групи
фізичних
осібпідприємців на 2020
рік
по
Маловисківській
міській
раді
Маловисківській ОТГ
Про
встановлення
ставок та пільг зі
сплати податку
на нерухоме майно,
відмінне від земельної
ділянки
по
Маловисківській
міській
раді
(Маловисківській
об’єднаній
територіальній
громаді) на 2020 рік

4

1.

2.

25 червня
2019 року
№ 1599

3.

25червня
2019 року
№ 1597

4.

Червень
2021 року

Відділ
земельних
відносин

Строки відповідного відстеження
результативності
регуляторних актів
базове
повторне
5
6
з 01.01.2021 р.
по 31.01.2021 р

Сектор
соціальноекономічного
розвитку,
інвестицій та
проектної
діяльності

з 01.01.2021 р.
по 31.01.2021 р

Сектор
соціальноекономічного
розвитку,
інвестицій та
проектної
діяльності

з 01.01.2021 р.
по 31.01.2021 р

«Про встановлення
ставок та пільг зі Відділ
сплати земельного земельних
податку на території відносин
Маловисківської

з 01.11.2021 р.
по 30.11.2021 р

міської
ради
(Маловисківської
об’єднаної
територіальної
громади) на 2022
рік»
5.

Червень
2021 року

6.

Червень
2021 року

«Про
затвердження
ставок
єдиного
податку для першої
та
другої
групи
фізичних
осібпідприємців на 2022
рік
по
Маловисківській
міській
раді
Маловисківській ОТГ»
«Про
встановлення
ставок та пільг зі
сплати податку на
нерухоме
майно,
відмінне від земельної
ділянки
по
Маловисківській
міській
раді
(Маловисківській
об’єднаній
територіальній
громаді) на 2022 рік»;

Сектор
соціальноекономічного
розвитку,
інвестицій та
проектної
діяльності

з 01.11.2021 р.
по 30.11.2021 р

Сектор
соціальноекономічного
розвитку,
інвестицій та
проектної
діяльності

з 01.11.2021 р.
по 30.11.2021 р

Керуючий справами виконавчого комітету
Маловисківської міської ради

Л.ЛИННИК

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 14 січня 2021 року

№ 18

м. Мала Виска
Про надання дозволу
на
проведення робіт по підрізуванню
гілок крайнього ряду полезахисної
лісосмуги та вирубки самосійних
насаджень
породи
«Клен
Американський» та інших порід на
території
Паліївського
старостинського
округу
Маловисківської
міської
територіальної громади
Розглянувши заяву гр. Грешнікова Олега Станіславовича який проживає за
адресою: пров. Покрови,9, с. Паліївка Кіровоградської області від 22 грудня 2020
року вх.№ Г-2401-П з проханням надати дозвіл на проведення робіт по
підрізуванню гілок крайнього ряду полезахисної лісосмуги
та
вирубки
самосійних насаджень породи «Клен Американський» та інших порід протяжністю
80,0 м, яка знаходяться біля його земельної ділянки (паю) для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва
площею 4,96 га, кадастровий №
3523184400:02:000:0131 на території Паліївського старостинського округу, яку він
обробляє одноосібно, згідно плану схеми, яка додається.
Враховуючи те , що самосійні насадження породи «Клен Американський» та
інших порід, біля полезахисної лісосмуги із південної сторони розрослись в
напрямку земельних ділянок (паїв) на 3-5 метрів та гілки крайнього ряду лісосмуги
нагнуті в сторону вищевказаної
земельної ділянки (паю), чим заважають
проведенню повноцінного обробітку ґрунту, затіняють посіви та перешкоджають
збору урожаю, беручи до уваги пропозиції комісії при виконавчому комітеті
міської ради щодо доцільності проведення вищевказаних робіт (акт № 1 від
04.01.2021 року), керуючись ст.30, ст.33 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів
України від 01.08.2006 року № 1045 «Про затвердження Порядку видалення дерев,
кущів, газонів і квітників у населених пунктах», виконавчий комітет
Маловисківської міської ради,В И Р І Ш И В:
1. Надати гр. Грешнікову Олегу Станіславовичу дозвіл на проведення
підрізуванню гілок крайнього ряду полезахисної лісосмуги
та
вирубки

самосійних насаджень породи «Клен Американський» та інших порід, яка
знаходяться
біля його земельної ділянки (паю) для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва
площею 4,96 га, кадастровий №
3523184400:02:000:0131 на території Паліївського старостинського округу, яку він
обробляє одноосібно, протяжністю 80,0 м та шириною до 5,0 м із північної
сторони лісосмуги, згідно план-схеми.
2. Попередити гр. Грешнікова Олега Станіславовича:
- дотримуватися правил безпеки при проведенні вищевказаних робіт;
- вищевказані роботи провести до 01.04.2021 року;
- привести в належний санітарний стан земельну ділянку, після проведення
робіт по підрізуванню гілок крайнього ряду полезахисної лісосмуги та вирубки
самосійних насаджень.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на старосту сіл
Паліївка , Веселе Паліївського старостинського округу Маловисківської міської
територіальної громади Шамку Л.В.

Міський голова

Ю. ГУЛЬДАС

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 14 січня 2021року

№ 19
м. Мала Виска

Про надання дозволу
на
проведення робіт по підрізуванню
гілок крайнього ряду та вирубки
самосійних насаджень породи
«Клен американський» та інших
порід на території Первомайського
старостинського
округу
Маловисківської
міської
територіальної громади
Розглянувши заяву старости с. Первомайське
Первомайського
старостинського округу
Маловисківської міської територіальної громади
Тупаленко Наталії Вікторівни від 23 грудня 2021 року вх. № С-2404-П з
проханням обстежити зелені насадження по пров.Шкільному (біля приміщення
будинку культури) в с. Первомайське площею 0,20 га та надати дозвіл КП «Мала
Виска-МКП» на проведення робіт по підрізуванню гілок крайнього ряду зелених
насаджень та вирубки самосійних насаджень породи «Клен Американський» та
інших порід на вищевказаній території Первомайського старостинського округу
Маловисківської міської територіальної громади, так як самосійні насадження
«Клен Американський» та інших порід на 3-5 метри розрослись від межі провулку
на проїзджу частину, чим створюють перешкоду для проїзду транспортних засобів,
зелене насадження захаращене посохлими деревами та безсистемно заросло
самосійними порослевими породами дерев, що призводить до виникнення
осередків несанкціонованих сміттєзвалищ, керуючись ст. 30 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», ст. 10 Закону України «Про благоустрій
населених пунктів», відповідно до вимог 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 проведення вищевказаних
робіт (акт № 2 від 04.01.2021 року), виконавчий комітет Маловисківської міської
ради,В И Р І Ш И В:

1.Надати дозвіл КП «Мала Виска-МКП» на проведення робіт по
підрізуванню гілок крайнього ряду зелених насаджень та вирубки самосійних
насаджень породи «Клен Американський» та інших порід по пров. Шкільному
(біля приміщення будинку культури) в с. Первомайське Первомайського
старостинського округу Маловисківської міської територіальної громади, площею
0,20 га.
2. Попередити керівника комунального підприємства «Мала Виска МКП»
Лисенка В.П. дотримуватися правил безпеки при проведенні вищевказаних робіт.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на старосту
с.
Первомайське Первомайського старостинського округу Маловисківської міської
територіальної громади Тупаленко Н.В.

Міський голова

Ю. ГУЛЬДАС

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 14 січня 2021 року

№ 20

м. Мала Виска
Про надання дозволу
на
проведення робіт по підрізуванню
гілок крайнього ряду та вирубки
самосійних насаджень породи
«Клен американський» та інших
порід на території Первомайського
старостинського
округу
Маловисківської
міської
територіальної громади
Розглянувши заяву , гр. Подолян Василя Володимировича від 23 грудня 2021
року вх. № П-2405-П з проханням провести обстеження зелених насаджень по
пров. Валуївському (біля приміщення школи та клубу) в с. Первомайське, площею
0,20 га та надати йому дозвіл на проведення робіт по підрізуванню гілок
крайнього ряду зелених насаджень та вирубки самосійних насаджень породи
«Клен Американський» та інших порід на території Первомайського
старостинського округу Маловисківської міської територіальної громади, так як
самосійні насадження «Клена Американського» та інших порід на 3-5 метри
розрослись від межі провулку на проїзджу частину, чим створюють перешкоду для
проїзду транспортних засобів, насадження захаращене посохлими деревами та
безсистемно заросло самосійними порослевими породами дерев, що призводить до
виникнення осередків несанкціонованих сміттєзвалищ, керуючись ст. 30 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 10 Закону України «Про
благоустрій населених пунктів», відповідно до вимог 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 проведення
вищевказаних робіт (акт № 3 від 04.01.2021 року), виконавчий комітет
Маловисківської міської ради,В И Р І Ш И В:

1.Надати дозвіл гр. Подолян Василю Володимировичу на проведення робіт
по підрізуванню гілок крайнього ряду зелених насаджень та вирубки самосійних
насаджень
породи «Клен Американський» та інших порід по пров.
Валуївський (біля приміщення школи та клубу) в с. Первомайське Первомайського
старостинського округу Маловисківської міської територіальної громади, площею
0,20 га.
2. Попередити гр. Подолян Василя Володимировича :
- дотримуватися правил безпеки при проведенні вищевказаних робіт;
- вищевказані роботи провести до 01.04.2021 року;
- привести в належний санітарний стан земельну ділянку, після проведення
робіт по підрізуванню гілок крайнього ряду зелених насаджень та вирубки
самосійних насаджень.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на старосту
с.
Первомайське Первомайського старостинського округу Маловисківської міської
територіальної громади Тупаленко Н.В.

Міський голова

Ю. ГУЛЬДАС

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 14 січня 2021 року

№ 21

м. Мала Виска
Про надання дозволу
на
проведення робіт по підрізуванню
гілок крайнього ряду та вирубки
самосійних насаджень породи
«Клен американський» та інших
порід на території Паліївського
старостинського
округу
Маловисківської ТГ
Розглянувши заяву гр. Кухарчук Юрія Миколайовича від 05 січня 2021 року
вх. № К-10-П., який проживає по вул. П’ятихатка,18 в с. Паліївка з проханням
провести обстеження зелених насаджень по вул. П’ятихатка ( гребля ставка з
обох сторін) в с. Паліївка протяжністю 200,0 м та надати йому дозвіл на
проведення робіт по підрізуванню гілок, нагнутих стовбурів дерев породи «Верба»
та « Клен Американський», вирубки самосійних насаджень породи «Клен
Американський» та інших порід на вищевказаній території Паліївського
старостинського округу Маловисківської міської територіальної громади, так як
самосійні гілки та нагнуті стовбури дерев
породи «Верба» та « Клен
Американський» на 2-3 метри виходять на проїзджу частину вул. П’ятихатка,
чим створюють перешкоду для проїзду транспортних засобів, зелені насадження
захаращені посохлими деревами
та
безсистемно
заросли самосійними
порослевими породами дерев, що призводить до виникнення
осередків
несанкціонованих сміттєзвалищ, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», ст. 10 Закону України «Про благоустрій населених
пунктів», відповідно до вимог 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 проведення вищевказаних
робіт (акт № 4 від 05.01.2021 року), виконавчий комітет Маловисківської міської
ради,В И Р І Ш И В:

1.Надати дозвіл гр. Кухарчук Юрію Миколайовичу на проведення робіт по
підрізуванню гілок та нагнутих стовбурів дерев породи «Верба» та « Клен
Американський» та вирубки самосійних насаджень
породи
«Клен
Американський» та інших порід по вул. П’ятихатка ( гребля ставка з обох
сторін) в с. Паліївка протяжністю 200,0 м
на території
Паліївського
старостинського округу Маловисківської міської територіальної громади.
2. Попередити гр. Кухарчук Юрія Миколайовича :
- дотримуватися правил безпеки при проведенні вищевказаних робіт;
- вищевказані роботи провести до 01.04.2021 року;
- привести в належний санітарний стан земельну ділянку, після проведення
робіт по підрізуванню гілок, нагнутих стовбурів дерев та вирубки самосійних
насаджень.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на старосту сіл
Паліївка , Веселе Паліївського старостинського округу Маловисківської міської
територіальної громади Шамку Л.В.

Міський голова

Ю. ГУЛЬДАС

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 14 січня 2021 року
м. Мала Виска
Про надання дозволу
на
проведення робіт по підрізуванню
гілок крайнього ряду полезахисної
лісосмуги та вирубки самосійних
насаджень
породи
«Клен
Американський» та інших порід на
території
Паліївського
старостинського
округу
Маловисківської
міської
територіальної громади

№ 22

Розглянувши заяву гр. Петрової Людмили Леонідівни, яка діє від імені
Петрова Віталія Миколайовича, згідно довіреності зареєстрованої в реєстрі за №
419 від 18.06.2019 року, яка проживає за адресою: пров.Покрови, 17, с.Паліївка,
від 08 грудня 2020 року вх.№ П-2299-П з проханням надати йому дозвіл на
проведення робіт по підрізуванню гілок крайнього ряду полезахисної лісосмуги та
вирубки самосійних насаджень породи «Клен Американський» та інших порід
протяжністю 370,0 м, яка знаходяться біля його земельної ділянки (паю) для
ведення товарного сільськогосподарського виробництва площею 4,3005 га,
кадастровий № 3523184400:02:000:0030 на території Паліївського старостинського
округу, яку він обробляє одноосібно, згідно план-схеми, яка додається,
враховуючи те , що самосійні насадження породи «Клен Американський» та
інших порід біля полезахисної лісосмуги із західної сторони розрослись в
напрямку земельних ділянок (паїв) на 3-5 метрів, гілки крайнього ряду лісосмуги
нагнуті в сторону вищевказаної земельної ділянки (паю), чим заважають
проведенню повноцінного обробітку ґрунту, затіняють посіви та перешкоджають
збору урожаю, беручи до уваги пропозиції комісії при виконавчому комітеті
міської ради щодо доцільності проведення вищевказаних робіт (акт № 5 від
05.01.2021 року), керуючись ст.30, ст.33 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів
України від 01.08.2006 року № 1045 «Про затвердження Порядку видалення дерев,
кущів, газонів і квітників у населених пунктах», виконавчий комітет
Маловисківської міської ради,В И Р І Ш И В:

1. Надати гр. Петрову Віталію Миколайовичу дозвіл на проведення робіт по
підрізуванню гілок крайнього ряду полезахисної лісосмуги
та
вирубки
самосійних насаджень породи «Клен Американський» та інших порід, які
знаходяться біля його земельної ділянки (паю) для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва
площею 4,3005 а, кадастровий №
3523184400:02:000:0030, на території
Паліївського старостинського округу,
протяжністю 80,0 м та шириною до 5,0 м із західної сторони лісосмуги, згідно
план-схеми.
2. Попередити гр. Петрова Віталія Миколайовича:
- дотримуватися правил безпеки при проведенні вищевказаних робіт;
- вищевказані роботи провести до 01.04.2021 року.
- привести в належний санітарний стан земельну ділянку, після проведення
робіт по підрізуванню гілок крайнього ряду полезахисної лісосмуги та вирубки
самосійних насаджень.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на старосту сіл
Паліївка, Веселе Паліївського старостинського округу Маловисківської міської
територіальної громади Шамку Л.В.

Міський голова

Ю. ГУЛЬДАС

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 14 січня 2021 року

№ 23
м. Мала Виска

Про розгляд заяв громадян щодо
надання пільг по батьківській платі за
відвідування
їхніми
дітьми
комунального
закладу дошкільної
освіти (ясла-садок) «Ромашка»
Розглянувши заяви громадян міської територіальної громади з проханням
надати пільгу по батьківській платі за відвідування їхніми дітьми комунального
закладу дошкільної освіти (ясла-садок) «Ромашка», врахувавши що заявники із
багатодітних родин, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
26.08.2002 року №1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та
інтернатних навчальних закладів», Порядку встановлення плати для батьків за
перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних
навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України
від 21.11.2002 року № 667, виконавчий комітет Маловисківської міської ради,В И Р І Ш И В:
1 Надати пільгу у розмірі по 50 відсотків по батьківській платі за
відвідування їхніми дітьми КЗДО «Ромашка» на період з 1 січня 2021 року по 1
січня 2022 року слідуючим громадянам:
- Мельник Світлані Вікторівні - її дочка Мельник Вікторія.
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 14 січня 2021 року

№ 24
м.Мала Виска

Про виділення коштів
поховання гр. М.Н.П.

на

Розглянувши заяву гр. Н.В.Ю. ( паспорт № ---- виданий ---- року), який
проживає за адресою: пров.Т., буд.№ --, м. М.В, Кіровоградська область, з
проханням виділити кошти на поховання його тітки гр. М.Н.П, яка померла
10.12.2020 року 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 ОТГ на 2020-2022 роки, затверджена рішенням сесії від 28
листопада 2019 року № 1871, виконавчий комітет Маловисківської міської ради,В И Р І Ш И В:
1. Виділити кошти у розмірі 2000,00 (дві тисячі) гривень гр. Н.В.Ю. на
поховання його тітки гр. М.Н.П.
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 14 січня 2021 року

№ 25
м.Мала Виска

Про виділення коштів
поховання гр. М.А.Й.

на

Розглянувши заяву гр. М.О.І.( паспорт ЕВ № ---- виданий Маловисківським
РВ УМВС України ---- року), яка проживає за адресою: вул.Ч., буд.№ 12, с.Л,
Кіровоградська область, з проханням виділити кошти на поховання її матері гр.
М.А.Й., яка померла 17.12.2020 року 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 ОТГ на 2020-2022 роки,
затверджена рішенням сесії від 28 листопада 2019 року № 1871, виконавчий
комітет Маловисківської міської ради,В И Р І Ш И В:
1. Виділити кошти у розмірі 2000,00 (дві тисячі) гривень гр. М.О.І. на
поховання її матері гр. М.А.Й.
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 14 січня 2021 року

№ 26
м. Мала Виска

Про надання грошової допомоги
на лікування гр. В.Ю.О.
Розглянувши заяву гр. В.М.В. (паспорт № ---- виданий ----- року), яка
проживає в м. М.В, вул.З, № 115 з проханням надати допомогу на лікування її сина
гр. В.Ю.О., враховуючи матеріальний стан заявника та діагноз сина, 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 2020-2022 роки,
затвердженим рішенням міської ради № 1871 від 28 листопада 2019 року,
виконавчий комітет Маловисківської міської ради,В И Р І Ш И В:
1. Виділити гр. В.М.В. грошову допомогу у розмірі 2000,00 ( дві тисячі)
гривень на лікування її сина гр. В.Ю.О.
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 14 січня 2021 року

№ 27
м. Мала Виска

Про надання грошової допомоги
на лікування гр. Г.А.А.
Розглянувши заяву гр. Г.А.А. (паспорт ЕА №---- виданий Маловисківським
РВ УМВСУ ------ року), який проживає в с. П., вул.П, № 2 з проханням надати
допомогу йому на лікування, враховуючи 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 2020-2022 роки,
затвердженим рішенням міської ради № 1871 від 28 листопада 2019 року,
виконавчий комітет Маловисківської міської ради,В И Р І Ш И В:
1. Виділити гр. Г.А.А. грошову допомогу у розмірі 2000,00 ( дві тисячі)
гривень на лікування.
2. Кошти, вказані в п.1 даного рішення, виділити по коду 3242 «Інші видатки
на соціальний захист».
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В.

Міський голова

Ю.ГУЛЬДАС

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 14 січня 2021 року

№ 28
м. Мала Виска

Про надання грошової допомоги
гр. Д. В.А. на усунення наслідків
пожежі
Розглянувши заяву гр. Д.В.А. (паспорт № ------ виданий ----- року), який
проживає в м. М.В, вул.К, № --- з проханням надати допомогу на усунення
наслідків пожежі, яка сталася у житловому будинку 07 грудня 2020 року,
враховуючи прямі та побічні збитки від пожежі, зазначені в акті про пожежу від
07.12.2020 року, 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 2020-2022 роки, затвердженим рішенням міської ради № 1871 від 28 листопада
2019 року, виконавчий комітет Маловисківської міської ради,В И Р І Ш И В:
1. Виділити гр. Д.В.А. грошову допомогу у розмірі 2000,00 ( дві тисячі)
гривень на усунення наслідків пожежі у житловому будинку.
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

