УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 11 лютого 2021 року

№ 29
м. Мала Виска

Про погодження звіту цільової
Програми
розвитку
КП
Маловисківський центр надання
соціальних послуг за 2020 рік
Керуючись ст.27 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Законом України «Про державне прогнозування та розроблення
програм економічного і соціального розвитку України», із змінами, Закону
України «Про державні цільові програми», відповідно до рішення сесії
Маловисківської міської ради від 26 вересня 2019 року «Про затвердження
Порядку розроблення, фінансування, моніторингу цільових програм
Маловисківської міської ради та звітності про їх виконання», з метою
встановлення факту виконання зазначених прогнозних і програмних
документів, забезпечення збалансованого економічного і соціального
розвитку території Маловисківської міської об’єднаної територіальної
громади на 2019-2021 роки, виконавчий комітет Маловисківської міської
ради,ВИРІШИВ:
1.Погодити звіт щодо виконання цільової Програми розвитку КП
Маловисківський центр надання соціальних послуг за 2020 рік (додається).
2.Рішення виконавчого комітету винести на затвердження чергової сесії
міської ради.
3.Контроль за виконанням рішення покласти на заступник міського голови з
питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В.

Міський голова

Ю.ГУЛЬДАС

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 11 лютого 2021 року

№ 30
м. Мала Виска

Про погодження звіту щодо
виконання цільових Програм
протягом 2020 року
Керуючись ст.27 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Законом України «Про державне прогнозування та розроблення
програм економічного і соціального розвитку України», із змінами, Закону
України «Про державні цільові програми», відповідно до рішення сесії
Маловисківської міської ради від 26 вересня 2019 року «Про затвердження
Порядку розроблення, фінансування, моніторингу цільових програм
Маловисківської міської ради та звітності про їх виконання», з метою
встановлення факту виконання зазначених прогнозних і програмних
документів, забезпечення збалансованого економічного і соціального
розвитку території Маловисківської міської об’єднаної територіальної
громади на 2019-2021 роки, виконавчий комітет Маловисківської міської
ради,ВИРІШИВ:
1. Погодити звіт щодо виконання цільових Програм протягом 2020 року
(додається).
2. Дане рішення подати на розгляд черговій сесії Маловисківської міської
ради.
3. Контроль за виконанням 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 11 лютого 2021 року

№ 31
м. Мала Виска

Про погодження звіту щодо
виконання цільової Програми
розвитку КП «Мала ВискаМКП» за 2020 рік
Керуючись ст.27 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Законом України «Про державне прогнозування та розроблення
програм економічного і соціального розвитку України», із змінами, Закону
України «Про державні цільові програми», відповідно до рішення сесії
Маловисківської міської ради від 26 вересня 2019 року «Про затвердження
Порядку розроблення, фінансування, моніторингу цільових програм
Маловисківської міської ради та звітності про їх виконання», з метою
встановлення факту виконання зазначених прогнозних і програмних
документів, забезпечення збалансованого економічного і соціального
розвитку території Маловисківської міської об’єднаної територіальної
громади на 2019-2021 роки, виконавчий комітет Маловисківської міської
ради,ВИРІШИВ:
Погодити звіт щодо виконання цільової Програми розвитку КП
«Мала Виска-МКП» за 2020 рік (додається).
2.
Рішення виконавчого комітету винести на затвердження чергової
сесії міської ради.
3.
Контроль за виконанням рішення покласти на зпершого заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
Бакалінського О.М.
1.

Міський голова

Ю.ГУЛЬДАС

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 11 лютого 2021 року

№ 32
м. Мала Виска

Про погодження звіту щодо
виконання цільової Програми
розвитку КП «Мала Виска
Водоканал» за 2020 рік
Керуючись ст.27 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Законом України «Про державне прогнозування та розроблення
програм економічного і соціального розвитку України», із змінами, Закону
України «Про державні цільові програми», відповідно до рішення сесії
Маловисківської міської ради від 26 вересня 2019 року «Про затвердження
Порядку розроблення, фінансування, моніторингу цільових програм
Маловисківської міської ради та звітності про їх виконання», з метою
встановлення факту виконання зазначених прогнозних і програмних
документів, забезпечення збалансованого економічного і соціального
розвитку території Маловисківської міської об’єднаної територіальної
громади на 2019-2021 роки, виконавчий комітет Маловисківської міської
ради,ВИРІШИВ:
Погодити звіт щодо виконання цільової Програми розвитку КП
«Мала Виска-Водоканал» за 2020 рік (додається).
2.
Рішення виконавчого комітету винести на затвердження чергової
сесії міської ради.
3.
Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
Бакалінського О.М.
1.

Міський голова

Ю.ГУЛЬДАС

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 11 лютого 2021 року

№ 33
м. Мала Виска

Про погодження звіту щодо
виконання цільової Програми по
відділу культури та туризму за
2020 рік
Керуючись ст.27 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Законом України «Про державне прогнозування та розроблення
програм економічного і соціального розвитку України», із змінами, Закону
України «Про державні цільові програми», відповідно до рішення сесії
Маловисківської міської ради від 26 вересня 2019 року «Про затвердження
Порядку розроблення, фінансування, моніторингу цільових програм
Маловисківської міської ради та звітності про їх виконання», з метою
встановлення факту виконання зазначених прогнозних і програмних
документів, забезпечення збалансованого економічного і соціального
розвитку території Маловисківської міської об’єднаної територіальної
громади на 2019-2021 роки, виконавчий комітет Маловисківської міської
ради,ВИРІШИВ:
Погодити звіт щодо виконання цільової Програми по відділу
культури та туризму за 2020 рік (додається).
2.
Рішення виконавчого комітету винести на затвердження чергової
сесії міської ради.
3.
Контроль за виконанням рішення покласти на заступник міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В.
1.

Міський голова

Ю.ГУЛЬДАС

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 11 лютого 2021 року

№ 34
м. Мала Виска

Про погодження звіту щодо
виконання
Комплексної
програми
розвитку
освіти
Маловисківської міської ради за
2020 рік
Керуючись ст.27 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Законом України «Про державне прогнозування та розроблення
програм економічного і соціального розвитку України», із змінами, Закону
України «Про державні цільові програми», відповідно до рішення сесії
Маловисківської міської ради від 26 вересня 2019 року «Про затвердження
Порядку розроблення, фінансування, моніторингу цільових програм
Маловисківської міської ради та звітності про їх виконання», з метою
встановлення факту виконання зазначених прогнозних і програмних
документів, забезпечення збалансованого економічного і соціального
розвитку території Маловисківської міської об’єднаної територіальної
громади на 2019-2021 роки, виконавчий комітет Маловисківської міської
ради,В И Р І Ш И В:
Погодити звіт про виконання Комплексної програми розвитку
освіти Маловисківської міської ради за 2020 рік (додається).
2. Рішення виконавчого комітету винести на затвердження чергової
сесії міської
ради.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
Бакалінського О.М.
1.

Міський голова

Ю.ГУЛЬДАС

Додаток № 1
до рішення виконкому
від 11.02.2021 р № 34
ЗВІТ
Про виконання Комплексної програми розвитку освіти
Маловисківської міської ради за 2020 рік
Рішенням сесії Маловисківської міської ради від 12 грудня 2019 року
№1924 прийнято Комплексну програму розвитку освіти Маловисківської
міської ради на 2020 рік.
Реалізація програми здійснювалася шляхом конструктивної співпраці
відділу освіти, молоді та спорту, громадських організацій та підприємств і
установ всіх форм власності.
Провівши детальний аналіз виконання Комплексної програми розвитку
освіти Маловисківської міської ради на 2020 рік, необхідно відзначити , що
фінансування заходів Програми за 2020 рік здійснювалося з урахуванням
реальних можливостей міського бюджету, за рахунок коштів державних
субвенцій.
Виконання заходів, передбачених Комплексною програмою розвитку
освіти Маловисківської міської ради на 2020 рік сприяло вирішенню
основних проблем забезпечення життєдіяльності установ освіти, підвищення
рівня життя та створення умов для задоволення потреб населення у якісних
освітніх послугах, забезпечення своєчасної та в повному обсязі виплата
заробітної плати працівникам установ освіти.
На території Маловисківської ОТГ функціонувало в 2020 році 3 заклади
дошкільної освіти (з них ДНЗ «Ластівка» функціонує в літній період) та 2
філії «ЗЗСО-ЗДО», в яких виховувалось 356 дітей. Охоплення дітей від 3 до 6
років дошкільною освітою складає 95%. Охоплення дітей від 5 до 6 років
дошкільною освітою складає 100%. В закладі дошкільної освіти «Ромашка»
відкрито додаткову групу з короткотривалим перебуванням для 15 дітей 5річного віку.
На території Маловисківської ОТГ в 2020 році функціонувало 5
закладів загальної середньої освіти, в яких здобувають освіту 1394 учнів у 69
класах (середня наповнюваність класів – 20,2). Всі заклади освіти з
українською мовою навчання. Освітній процес забезпечували 137 вчителів.
100% дітей шкільного віку охоплено навчанням. В закладах загальної
середньої освіти забезпечено впровадження нового змісту початкової освіти
згідно з Концепцією «Нова українська школа». Придбано обладнання та
меблі. Міською радою, відділом освіти, молоді та спорту приділяється значна
увага створенню сучасного освітнього середовища у закладах освіти. Під час
поточних ремонтів закладів освіти впроваджуються елементи нового

освітнього простору. До закладів освіти проведена швидкісна мережа
Інтернет, створені зони Wi-Fi.
З метою підвищення якості надання освітніх послуг в усіх старших
класах запроваджено профільне навчання.
Маловисківська загальноосвітня школа №3 І-ІІІ ступенів визначена
опорною школою Маловисківського освітнього округу (рішення
Маловисківської міської ради від 31.05.2017 р. №599). Опорна школа має 4
шкільні автобуси, які підвозять 308 учнів та 15 вчителів. Всі заклади освіти
обладнані пандусами та кнопками виклику, забезпечено безперешкодний
доступ до першого поверху приміщень. В Маловисківській ЗШ №3 І-ІІІ
ступенів облаштовано спеціальну кімнату для проведення занять з дітьми з
особливими освітніми потребами, придбано сходовий підйомник та
забезпечено безперешкодний доступ дітей з особливими освітніми потребами
до третього поверху.
Право дітей віком від 2 до 18 років з особливими освітніми потребами,
що проживають на території Маловисківської ОТГ на здобуття дошкільної та
загальної середньої освіти забезпечено шляхом проведення «Інклюзивноресурсним центром» Маловисківської районної ради Кіровоградської області
комплексної психолого-педагогічної допомоги та забезпечення системного
кваліфікованого супроводження та інших заходів, передбачених чинним
законодавством України. В 2020-2021 навчальному році в закладах загальної
середньої освіти Маловисківської міської ради організовано інклюзивне
навчання для 14 учнів та індивідуальне (за станом здоров’я) – для 12учнів.
В закладах освіти 59 учні з малозабезпечених сімей. 34 дітей-сиріт, 28
учнів з інвалідністю, 4 учні з числа внутрішньо переміщених осіб, 40 учнів –
дітей учасників бойових дій. В Маловисківській ЗШ №3 І-ІІІ ступенів та
Маловисківській ЗШ №4 І-ІІІ ступенів організовано роботу 5 груп
продовженого дня для 135 дітей 1-4-х класів. 791 учнів користується гарячим
харчуванням, з них 675 – безплатно.
В 2020 році одержали свідоцтво про здобуття базової середньої освіти
103 учні, свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти – 73 учні
(з них нагороджені золотою медаллю – 7, срібною – 2).
Заклади загальної середньої освіти мають 14 інтерактивних комплексів,
8 комплектів – екран+мультимедійний проектор, 35 принтерів, 149
персональних комп’ютерів (підключено до мережі інтернет – 98), 17
ноутбуків, 4 планшети. Середня кількість учнів на 1 комп’ютер – 7,8. В
закладах обладнано 2 кабінети математики, 2 кабінети хімії, 1 кабінет
біології, 4 кабінети української мови та літератури, 1 кабінет іноземної мови
з лінгафонним обладнанням. Всі заклади мають власні котельні, водогін з
гарячою водою, каналізацію.
Придбано COVID-маски, щитки, дизенфікуючі засоби, рукавиці на
суму 334014,00 грн.
В ЗДО «Ромашка» встановлена огорожа на суму 90000,00 грн., в ЗДО
«Веселка» встановлено ворота, плитка на суму 120175,00 грн..

В Маловисківській №3 І-ІІІ ступенів замінено стільниці на суму
97000,00 грн., проведено капітальний ремонт даху на суму 951823,00 грн.,
для їдальні придбано стіл тепловий, сковорода електрична, шафа жарова
електрична, картоплечистка, посудомийка, м'ясорубка, тістоміс, мийки
виробничі на суму 191718,00 грн. В Олександрівській філії переведено
садочок до головної будівлі, проведено ремонтні роботи та придбано
матеріали на суму 180 тис грн..
В Маловисківській ЗШ №4 І-ІІІ ступенів придбано стільці, проведено
ремонт фундаменту будівлі школи на суму 147380 грн.
Початкові класи НУШ повністю забезпечені обладнанням. На суму
427091,00 грн. придбано: парта+стілець 150 штук, стіл вчителя 7 шт., стілець
вчителя 7 штук, дошка шкільна 7 шт., шафа 7 шт., ноутбуки 6 шт., принтери
6 шт., дидактичні матеріали 7 комплектів.
Для забезпечення інклюзивної освіти в закладах загальної середньої та
дошкільної освіти на суму 80106,00 грн. придбано обладнання: комплект
м’яких ігрових фігур, мати для гри, скеледром, бактерицидна лампа, бізіборд,
стіл-парта для віз очників, світлова колона.
На сесії Маловисківської міської ради затверджено Положення про
стипендії Маловисківського міського голови «Гордість громади» для дітей та
молоді. Встановлено 20 стипендій для учнів загальної середньої та
позашкільної освіти.
Для стимулювання кращих освітян встановлено міську педагогічну
премію імені Г. Перебийніса. Чотирнадцять вчителів, керівників закладів
загальної середньої освіти, учні яких здобули найбільше призових місць на
Всеукраїнських етапах олімпіад та конкурсу-захисту МАН, здобули
найвищі бали на ЗНО, підготували випускників-медалістів отримали
премію в розмірі 72500 грн.
10 учнів закладів загальної середньої освіти стали призерами ІІІ
(обласного) етапу Всеукраінських учнівських олімпіад та конкурсу-захисту
МАН.
Відповідно до рішення міської ради троє випускників 2020 року, які за
результатами ЗНО отримали найвищі бали отримали грошові премії по
п’ять тис. грн..
Діти забезпечені гарячим харчуванням. У ЗЗСО ціна харчування
становить 12,5 грн. для здобувачів освіти 1-4 класів та дітей пільгових
категорій.
Організоване харчування учнів 5-11 класів, за кошти батьків (вартість
харчування складає 15-18 грн.).
В підпорядкуванні Маловисківської міської ради знаходиться 36
спортивних споруд усіх видів, в тому числі 1 стадіон з трибунами на 1500
місць, 22 спортивні майданчики та футбольні поля і 4 спортивні зали площею
не менше 162 м2. Основними видами спорту в місті є: дзюдо, легка атлетика,
волейбол, футбол, бокс, настільний теніс. Спортивної школи немає. На базі

Маловисківського ДЮЦ «Вись»
напрямку, які відвідують 203 дітей.

функціонують

Керуючий справами виконавчого комітету
Маловисківської міської ради

гуртки

спортивного

Л.ЛИННИК

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 11 лютого 2021 року

№ 35
м. Мала Виска

Про погодження звіту щодо
виконання цільової Програми по
службі у справах дітей за 2020
рік
Керуючись ст.27 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Законом України «Про державне прогнозування та розроблення
програм економічного і соціального розвитку України», із змінами, Закону
України «Про державні цільові програми», відповідно до рішення сесії
Маловисківської міської ради від 26 вересня 2019 року «Про затвердження
Порядку розроблення, фінансування, моніторингу цільових програм
Маловисківської міської ради та звітності про їх виконання», з метою
встановлення факту виконання зазначених прогнозних і програмних
документів, забезпечення збалансованого економічного і соціального
розвитку території Маловисківської міської об’єднаної територіальної
громади на 2019-2021 роки, виконавчий комітет Маловисківської міської
ради,ВИРІШИВ:
Погодити звіт щодо виконання цільової Програми по службі у
справах дітей Маловисківської міської ради за 2020 рік (додається).
2.
Рішення виконавчого комітету винести на затвердження чергової
сесії міської ради.
3.
Контроль за виконанням рішення покласти на заступник міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В.
1.

Міський голова

Ю.ГУЛЬДАС

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 11 лютого 2021 року

№ 36
м. Мала Виска

Про стан виконання Програми
соціально- економічного
розвитку Маловисківської
міської ради за 2020 рік
Керуючись ст.27 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Законом України «Про державне прогнозування та розроблення
програм економічного і соціального розвитку України», із змінами, Закону
України «Про державні цільові програми», відповідно до рішення сесії
Маловисківської міської ради від 26 вересня 2019 року «Про затвердження
Порядку розроблення, фінансування, моніторингу цільових програм
Маловисківської міської ради та звітності про їх виконання», з метою
встановлення факту виконання зазначених прогнозних і програмних
документів, забезпечення збалансованого економічного і соціального
розвитку території Маловисківської міської об’єднаної територіальної
громади на 2019-2021 роки, виконавчий комітет Маловисківської міської
ради,В И Р І Ш И В:
1.
Інформацію про стан виконання Програми соціальноекономічного розвитку Маловисківської міської ради за 2020 рік взяти до
відома (додатки додаються).
2. Рішення виконавчого комітету винести на затвердження чергової
сесії міської ради.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського
голови з питань виконавчих органів влади Бакалінського О.М.

Міський голова

Ю. ГУЛЬДАС

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 11 лютого 2021 року

№ 37
м. Мала Виска

Про звіт про виконання міського
бюджету об’єднаної територіальної
громади за 2020 рік
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 ОТГ за 2020 рік, 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
Маловисківського міського бюджету об’єднаної
територіальної громади за січень - грудень 2020 року та внести на розгляд
чергової сесії міської ради.
2. Подати на розгляд сесії міської ради звіт про виконання міського
бюджету об’єднаної територіальної громади за 2020 рік,зокрема:
2.1.Довідка про виконання дохідної частини міського бюджету
об’єднаної територіальної громади за 2020 рік згідно з додатком 1;
2.2.Довідка про виконання видаткової частини міського бюджету
об’єднаної територіальної громади за 2020 рік згідно з додатком 2;
2.3. Інформацію про використання коштів міського бюджету ОТГ
(пояснююча записка до звіту про виконання Маловисківського міського
бюджету за 2020 рік) згідно з додатком 3.
3. Опублікувати це рішення на офіційному сайті міської ради не
пізніше ніж у десятиденний строк з дня його прийняття.

4. 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 11 лютого 2021 року

№ 38
м. Мала Виска

Про розгляд звіту про виконання бюджету
Мануйлівської сільської ради за 2020 рік
Заслухавши інформацію начальника фінансового управління
Маловисківської міської ради Л.Похили про виконання бюджету
Мануйлівської сільської ради за 2020 рік, виконавчий комітет відмічає, що
за 2020 рік у сільський бюджет надійшло по доходах у загальній сумі
1 786 586 грн. 13коп, у тому числі:
- по загальному фонду 1 756 381 грн 36 коп., з них субвенцій,
отриманих з районного бюджету 31 716 грн.;
- по спеціальному фонду 30 204 грн.778 коп.
Видатки за 2020 рік склали 1 487 114 грн. 80 коп, у тому числі:
- по загальному фонду 1467 827 грн.50 коп;
- по спеціальному фонду 19 287 грн.30 коп.
Залишки коштів склали у загальній сумі 373 236 грн. 11 коп., у тому числі
по загальному фонду – 353 483 грн.45 коп.,по спеціальному фонду – 19 752
грн.66 коп.
Станом на 31 грудня 2020 року заборгованість по виплаті заробітної плати
працівникам бюджетних установ відсутня.
На підставі викладеного, керуючись підпунктом 1 частини «а» статті
28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 80
Бюджетного кодексу України, Законом України №1081-ІХ «Про внесення
змін до Бюджетного кодексу України»,виконавчий комітет Маловисківської
міської ради,ВИРІШИВ:
1. Інформацію про виконання бюджету Мануйлівської сільської
ради за 2020 рік взяти до відома(додатки 1-3додаються).
2. Схвалити звіт про виконання бюджету Мануйлівської сільської
ради за 2020 рік по доходах у загальній сумі 1 786 586 грн. 13 коп.., по

видатках у загальній сумі 1 487 114 грн. 80 коп. Залишки коштів за 2020 рік
у загальній сумі 373 236 грн. 11 коп.
3.
Подати звіт для затвердження на сесії Маловисківської міської
ради .
4. 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 11 лютого 2021 року

№ 39
м. Мала Виска

Про розгляд звіту про виконання бюджету
Миролюбівської сільської ради за 2020 рік
Заслухавши інформацію начальника фінансового управління
Маловисківської міської ради
Л.Похили
про виконання
бюджету
Миролюбівської сільської ради за 2020 рік, виконавчий комітет відмічає, що
за 2020 рік у сільський бюджет надійшло по доходах у загальній сумі
1 761 494грн. 35 коп, у тому числі:
- по загальному фонду 1 754 914 грн 07 коп., з них субвенцій,
отриманих з районного бюджету 82 500 грн.;
- по спеціальному фонду 6 580 грн.28 коп.
Видатки за 2020 рік склали 1 641 687 грн. 80 коп, у тому числі:
- по загальному фонду 1 625 387 грн.80 коп;
- по спеціальному фонду 16 300 грн.00 коп.
Залишки коштів склали 480 348 грн. 76 коп., у тому числі по
загальному фонду – 480 032 грн. 37 коп.,по спеціальному фонду – 316 грн.
39 коп.
Станом на 31 грудня 2020 року заборгованість по виплаті заробітної
плати працівникам бюджетних установ відсутня.
На підставі викладеного, керуючись підпунктом 1 частини «а» статті
28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 80
Бюджетного кодексу України, Законом України №1081-ІХ «Про внесення
змін до Бюджетного кодексу України»,виконавчий комітет Маловисківської
міської ради,ВИРІШИВ:
1.Інформацію про виконання бюджету Миролюбівської сільської ради за
2020 рік взяти до відома(додатки 1-3додаються).
2.Схвалити звіт про виконання бюджету Миролюбівської сільської ради за
2020 рік по доходах у загальній сумі 1 761 494 грн. 35 коп.., по видатках у
загальній сумі 1 641 687 грн. 80 коп. Залишки коштів за 2020 рік у загальній
сумі 480 348 грн. 76 коп.

3. Подати звіт для затвердження на сесії Маловисківської міської ради .
4. 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 11 лютого 2021 року

№ 40
м. Мала Виска

Про розгляд звіту про виконання бюджету
Лозуватської сільської ради за 2020 рік
Заслухавши інформацію начальника фінансового управління
Маловисківської міської ради
Л.Похили
про виконання
бюджету
Лозуватської сільської ради за 2020 рік, виконавчий комітет відмічає, що за
2020 рік у сільський бюджет надійшло по доходах у загальній сумі 2 810
307грн.77 коп, у тому числі:
- по загальному фонду 2 784 466 грн 15 коп., з них субвенцій,
отриманих з районного бюджету 155 832 грн.;
- по спеціальному фонду 25 841 грн. 62 коп.
Видатки за 2020 рік склали 2 932 517 грн. 02 коп, у тому числі:
- по загальному фонду 2 852 849 грн.39 коп;
- по спеціальному фонду 79 667 грн. 63 коп.
Залишки коштів склали у загальній сумі 113 006 грн. 34 коп., у тому
числі по загальному фонду -93 595 грн. 07 коп.,по спеціальному фонду 19 411 грн. 27 коп.
Станом на 31 грудня 2020 року заборгованість по виплаті заробітної
плати працівникам бюджетних установ відсутня.
На підставі викладеного, керуючись підпунктом 1 частини «а» статті
28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 80
Бюджетного кодексу України, Законом України №1081-ІХ «Про внесення
змін до Бюджетного кодексу України»,виконавчий комітет Маловисківської
міської ради,ВИРІШИВ:
1.Інформацію про виконання бюджету Лозуватської сільської ради за 2020
рік взяти до відома (додатки 1-3додаються).
2.Схвалити звіт про виконання бюджету Лозуватської сільської ради за 2020
рік по доходах у загальній сумі 2 810 307 грн. 77 коп.., по видатках у
загальній сумі 2 932 517 грн. 02 коп. Залишки коштів за 2020 рік у загальній
сумі 113 006 грн. 34 коп.,

3. Подати звіт для затвердження на сесії Маловисківської міської ради .
4. 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 11 лютого 2021 року

№ 41
м. Мала Виска

Про залишок коштів, що надійшов
від Маловисківського районного
бюджету
Заслухавши інформацію начальника фінансового управління
Маловисківської міської ради Л.Похили про залишок коштів , що надійшов
до бюджету територіальної громади від Маловисківського районного
бюджету в січні 2021 року за рахунок коштів освітньої субвенції з
державного бюджету на 266 учнів в сумі 713 795 грн. 00 коп. та субвенції з
державного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими
освітніми потребами на 7 учнів в сумі 17 270 грн. 78 коп., виконавчий
комітет відмічає, у бюджет міської територіальної громади надійшло у
загальній сумі 731 065 грн. 78 коп.
На підставі викладеного, керуючись підпунктом 1 частини «а» статті
28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 80
Бюджетного кодексу України, Законом України №1081-ІХ «Про внесення
змін до Бюджетного кодексу України» , виконавчий комітет Маловисківської
міської ради,ВИРІШИВ:
1.Інформацію про залишок коштів за 2020 рік, що надійшов від
Маловисківського районного бюджету в сумі 731 065 грн. 78 коп. взяти до
відома.
2.Врахувати кошти в сумі 731 065 грн. 78 коп. у складі залишку коштів, що
склався в бюджеті міської територіальної громади на 01 січня 2021 року.
3. Подати для затвердження на сесії Маловисківської міської ради .
4.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 11 лютого 2021 року

№ 42
м. Мала Виска

Про виділення коштів на забезпечення заходів,
пов’язаних з діяльністю Маловисківської
міської ради у лютому 2021 року
З метою фінансового забезпечення та належної організації заходів,
пов’язаних з діяльністю Маловисківської міської ради у лютому 2021 року,
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 рік виконавчий комітет Маловисківської
міської ради,ВИРІШИВ:
1. Затвердити кошторис витрат для організації відзначення свят,
вшанувань, ювілейних дат, та інших заходів у лютому 2021 року
(додаток 1).
2. Відділу бухгалтерського обліку міської ради видатки у сумі
23 000.00 грн. профінансувати за рахунок коштів, передбачених в
міському бюджеті на 2021 рік.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови Жовтило А.В.

Міський голова

Ю.ГУЛЬДАС

Додаток 1
до рішення виконкому
від 11.02.2021 р.№ 42
Кошторис витрат
на фінансування заходів, пов’язаних з діяльністю
Маловисківської міської ради у лютому 2021 року
№
з/п
1

3
4
5

Найменування видатків
Живі квіти для привітань ювілярів,
нагороджених та покладань (Афганці, 8
Березня, Небесна Сотня, Т.Г.Шевченко,
150-річчя Л.Українки, визволення м.Мала
Виска від нацистських окупантів)
Виготовлення
листівок
брендованих,
сувенірів та нагород
Продукти для організації фуршету для
воїнів-інтернаціоналістів
Придбання продуктів для частування
(приготування млинців, каші, чаю,
вареників) та одноразового посуду до
свята Масляної
ВСЬОГО:

Керуючий справами виконавчого комітету
Маловисківської міської ради

Витрати
(тис. грн.)
4000.00

3500.00
5500.00
10000.00

23 000.00

Л.ЛИННИК

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 11 лютого 2021 року

№ 43
м. Мала Виска

Про внесення змін до рішення
виконавчого комітету міської
ради від 12 квітня 2018 року №
122
Керуючись, пп. 1 п. 2 ст. 52 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», враховуючи кадрові зміни, які відбулися у
штатному розписі Маловисківської міської ради, виконавчий комітет
Маловисківської міської ради, ВИРІШИВ:
1.
Внести зміни та затвердити новий склад рейдової групи по обстеженню
умов утримання та виховання дітей в сім’я, які опинились в складних
життєвих обставинах і проживають на території Маловисківської міської
об’єднаної територіальної громади та надання їм необхідної допомоги (згідно
додатку 1).
2.
Внести зміни та затвердити новий склад рейдової групи по виявленню
неповнолітніх, малолітніх у громадських місцях та місцях масового
відпочинку людей у темний період доби без супроводу дорослих та вживання
ними алкогольних напоїв, наркотичних речовин їх аналогів і прекурсорів, а
також тютюнових виробів на території Маловисківської міської об’єднаної
територіальної громади (згідно додатку 2)
3.
Начальникові служби у справах дітей міської ради:
- забезпечити роботу рейдових груп;
- у разі виникнення безпосередньої загрози життю та здоров’ю дитини
вживати заходи відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
24.09.2008 року № 866 „Питання діяльності органів опіки та піклування,
пов’язаної із захистом прав дитини”;
- спільно з учасниками рейдової групи, проводити спільні заходи щодо
попередження, виявлення та взяття на облік сімей та дітей, які опинились у

складних життєвих обставинах, взяття на облік дорослих осіб і
неповнолітніх, які вчиняють насильство в сім’ях та жорстоко поводяться з
дітьми, що проживають на території Маловисківської міської об’єднаної
територіальної громади;
- організувати проведення нарад, семінарів, „круглих” столів з питань
профілактики правопорушень та соціально-правового захисту дітей, що
проживають у сім’ях, які опинилися у складних життєвих обставинах і
питань щодо перебування неповнолітніх, малолітніх у громадських місцях та
місцях масового відпочинку людей у темний період доби без супроводу
дорослих, вживання ними алкогольних напоїв, наркотичних речовин їх
аналогів і прекурсорів;
- спільно
з
старостами
Лозуватського,
Мануйлівського,
Миролюбівського, Олександрівського, Паліївського, Первомайського
старостинських округів, провести роботу щодо влаштування дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування до сімейних форм виховання у
разі виникнення безпосередньої загрози життю та здоров’ю дитини вживати
заходи відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008
року №866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із
захистом прав дитини»;
- надавати міському голові узагальнену інформацію про роботу
рейдових груп щоквартально до 5 числа;
- розміщати на сайті міської ради, LED-моніторі, інформацію по
проведеній роботі рейдових груп щоквартально після погодження з міським
головою та профільним заступником.
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 від
11.02. 2021 року № 43
СКЛАД
рейдової групи по обстеженню умов утримання та виховання дітей в сім’ях,
які опинились в складних життєвих обставинах, що проживають на території
Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади і надання дітям
необхідної допомоги
Голова рейдової групи
- заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради

ЖОВТИЛО
Алла Василівна

Заступник голови рейдової групи
ЗАХВАТИХАТА
Павло Васильович

- начальник служби у справах дітей міської ради
Члени рейдової групи

БАРАНІК
Михайло
Михайлович
БОБРИНЕЦЬ
Валерій Миколайович
БІЛОНОГ
Володимир
Геннадійович
ГОЛОВАЧ
Олександр Іванович
ГОРОВА
Олена Валентинівна
ДРАНА
Алла Василівна
ЖИРНА
Людмила Григорівна

- староста Мануйлівського старостинського округу
- староста
Олександрійського
старостинського
округу
- начальник відділу архітектури, будівництва та
житлово-комунального господарства, головний
архітектор Маловисківської міської ради
- староста Лозуватського старостинського округу
- інспектор (фахівець з соціальної роботи) відділу
соціального захисту населення, праці та охорони
здоров’я виконавчого комітету Маловисківської
міської ради
- інспектор
(соціальний
менеджер)
відділу
соціального захисту населення, праці та охорони
здоров’я виконавчого комітету Маловисківської
міської ради
- заступник головного лікаря центральної районної
лікарні по дитинству та пологовій допомозі (за
згодою)

- начальник відділу освіти, молоді та спорту
ОНИПСЕНКО
Валерій Миколайович
виконавчого комітету Маловисківської міської
ради
- інспектор ювенальної превенції Новоукраїнського
ПЕРЕХРЕСТ
Ірина Іванівна
районного
відділу
поліції
ГУ
НП
в
Кіровоградській області (за згодою)
- спеціаліст служби у справах дітей Маловисківської
РУДИЙ
Сергій Іванович
міської ради
- староста
Миролюбівського
старостинського
ТКАЧЕНКО
Наталія Петрівна
округу
- староста Первомайського старостинського округу
ТУПАЛЕНКО
Наталія Вікторівна
- староста Паліївського старостинського округу
ШАМКА
Людмила Валеріївна

Керуючий справами виконавчого комітету
Маловисківської міської ради

Л. ЛИННИК

Додаток 2
до рішення виконкому від

11.02.2021 року № 43
СКЛАД
рейдової групи по виявленню неповнолітніх, малолітніх у громадських
місцях та місцях масового відпочинку людей у темний період доби, без
супроводу дорослих та вживання ними алкогольних напоїв, наркотичних
речових аналогів та їх прекурсорів, а також тютюнових виробів на території
Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади
Голова рейдової групи
- заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради

ЖОВТИЛО
Алла Василівна

Заступник голови рейдової групи
ЗАХВАТИХАТА
Павло Васильович

- начальник служби у справах дітей міської ради
Члени рейдової групи

БАРАНІК
Михайло Михайлович
БОБРИНЕЦЬ
Валерій Миколайович
ГОЛОВАЧ
Олександр Іванович
ГОРОВА
Олена Валентинівна

- староста Мануйлівського старостинського округу
- староста Олександрійського старостинського округу
- староста Лозуватського старостинського округу

- інспектор (фахівець з соціальної роботи) відділу
соціального захисту населення, праці та охорони
здоров’я виконавчого комітету Маловисківської
міської ради
- інспектор (соціальний менеджер) відділу соціального
ДРАНА
Алла Василівна
захисту населення, праці та охорони здоров’я
виконавчого комітету Маловисківської міської ради
- заступник головного лікаря центральної районної
ЖИРНА
Людмила Григорівна
лікарні по дитинству та пологовій допомозі (за
згодою)
- начальник відділу освіти, молоді та спорту
ОНИПСЕНКО
Валерій Миколайович
виконавчого комітету Маловисківської міської ради
- інспектор ювенальної превенції Новоукраїнського
ПЕРЕХРЕСТ
Ірина Іванівна
районного відділу поліції ГУ НП в Кіровоградській
області (за згодою)
- спеціаліст служби у справах дітей Маловисківської
РУДИЙ
Сергій Іванович
міської ради

ТКАЧЕНКО
Наталія Петрівна
ТУПАЛЕНКО
Наталія Вікторівна
ШАМКА
Людмила Валеріївна

- староста Миролюбівського старостинського округу
- староста Первомайського старостинського округу
- староста Паліївського старостинського округу

Керуючий справами виконавчого комітету
Маловисківської міської ради

УКРАЇНА

Л. ЛИННИК

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 11 лютого 2021 року

№ 44
м. Мала Виска

Про негайне відібрання дітей
від матері
Розглянувши клопотання служби у справах дітей та подані документи,
щодо доцільності відібрання дітей Мануйлович Анастасії Віталіївни,
24.02.2010 року народження, Кузнєцова Богдана Віталійовича, 27.09.2012
року народження від матері гр. Кузнєцової Анни Сергіївни, 27.10.1978 року
народження, встановлено:
гр. Кузнєцова Анна Сергіївна, 27.10.1978 року народження, веде
аморальний спосіб життя, систематично вживає алкогольні напої зі
сторонніми особами у присутності дітей, залишає дітей самих чи на
сторонніх осіб;
за місцем проживання частково створено умови проживання, які гр.
Кузнєцова А.С., не бажає покращувати і пристосовувати для належного
виховання та розвитку дітей, державні соціальні виплати використовує не за
призначенням;
профілактична робота з гр. Кузнєцовою А.С., з приводу створення
належних умов проживання сім’ї, виконання батьківських обов’язків та
систематичне вживання алкогольних напоїв не призвела до позитивного
результату, що є загрозою для життя та здоров’я малолітніх
Мануйлович Анастасії Віталіївни, 24.02.2010 року народження, Кузнєцова
Богдана Віталійовича, 27.09.2012 року народження;
службою у справах дітей виконавчого комітету Маловисківської
міської ради, малолітніх дітей Мануйлович Анастасію Віталіївну, 24.02.2010
року народження, Кузнєцова Богдана Віталійовича, 27.09.2012 року
народження, тимчасово влаштовано до сім’ї баби гр. Міронової Алевтини
Миколаївни, 28.08.1958 року народження за адресою: вулиця Кудрівська
(Коротченко), 55, місто Мала Виска, Кіровоградської області.
Згідно з викладеним, виходячи з інтересів дітей, керуючись пунктом 2
статті 170 Сімейного кодексу України, постановою Кабінету Міністрів
України від 24.08.2008 року № 866 зі змінами та доповненнями «Про
діяльність органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини»,
підпунктом 4 пункту «б» частини першої статті 34 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет
Маловисківської міської ради, -

ВИРІШИВ:
1.
Зобов’язати начальника служби дітей виконавчого комітету міської
ради Захватихату П.В., негайно відібрати малолітніх дітей Мануйлович
Анастасію Віталіївну, 24.02.2010 року народження, Кузнєцова Богдана
Віталійовича, 27.09.2012 року народження, від матері гр. Кузнєцової Анни
Сергіївни, 27.10.1978 року народження, у зв’язку з виникненням
безпосередньої загрози для життя та здоров’я дітей з боку матері.
2.
Тимчасово влаштувати малолітніх дітей Мануйлович Анастасію
Віталіївну, 24.02.2010 року народження, Кузнєцова Богдана Віталійовича,
27.09.2012 року народження, до сім’ї баби гр. Міронової Алевтини
Миколаївни, 28.08.1958 року народження за адресою: вулиця Кудрівська
(Коротченко), 55, місто Мала Виска, Кіровоградської області.
3.
Контроль за виконанням 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 11 лютого 2021 року

№ 45
м. Мала Виска

Про виділення коштів для підготовки
та монтажу відеоролику до
міжнародного дня прав жінок і миру
З метою належного відзначення дня прав жінок і миру в
Маловисківській громаді, згідно з комплексною Програмою розвитку
культури, краєзнавства та туризму у Маловисківській міській об’єднаній
територіальній громаді на період 2021 - 2023 роки, керуючись ст.32
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий
комітет Маловисківської міської ради,ВИРІШИВ:
1. Підготувати програму та відзняти відео привітання до дня пра жінок та
миру.
2. Виділити кошти в сумі 3000,00 (три тисячі) грн. для підготовки відео
запису згідно кошторису витрат (додаток 1).
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 11.02.2021 року №
45

Кошторис витрат
щодо організації та проведення дня прав жінок і миру
на території Маловисківської міської територіальної громади
№
з/п
1
2
3

Найменування заходів

Витрати
(тис. грн.)
500
2000
500
3000,00

Виготовлення святкового постера « 8 Березня»
Придбання бутафорія для відео монтажу
Придбання квіткової продукції для вручення
ВСЬОГО:

Керуючий справами виконавчого комітету
Маловисківської міської ради

Л.ЛИННИК

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 11 лютого 2021 року

№ 46
м. Мала Виска

Про відзначення в громаді
Дня вшанування учасників бойових дій на
території інших держав
З метою належної організації підготовки і проведення в
Маловисківській громаді провести урочисте зібрання та покладання квітів
до пам’ятного знаку з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на
території інших держав, згідно з комплексною Програмою розвитку
культури, краєзнавства та туризму у Маловисківській міській об’єднаній
територіальній громаді на період 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 та урочисте зібрання,
присвячений Дню вшанування учасників бойових дій на території інших
держав та 32-ї річниці виведення військ з Республіки Афганістан 15 лютого
2021 року.
2. Доручити відділу культури та туризму (Рижикова Ю.О.) забезпечити
підготовку та проведення покладання квітів до пам’ятного знаку загиблим
воїнам-інтернаціоналістам та урочистого зібрання 15 лютого 2021 року.
3.Виділити кошти на підготовку та проведення заходів присвячених Дню
вшанування учасників бойових дій на території інших держав та 32-ї річниці
виведення військ з Республіки Афганістан відповідно до кошторису витрат
(додаток 1).
4.Контроль за виконанням даного рішення покласи на заступника міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В.

Міський голова

Ю.ГУЛЬДАС
Додаток 1
до рішення виконкому
від 11.02.2020 року № 46

Кошторис витрат
на підготовку та проведення заходів, присвячених Дню вшанування
учасників бойових дій на території інших держав у Маловисківській громаді
в 2021 році
№
з/п
1

Найменування заходів
Придбання квіткової продукції

Витрати
( грн.)
1000

ВСЬОГО:

Керуючий справами виконавчого комітету
Маловисківської міської ради

УКРАЇНА

Л.ЛИННИК

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 11 лютого 2021 року

№ 47
м. Мала Виска

Про виділення коштів для
організації покладання квітів
до Дня визволення м.Малої Виски
З метою належної організації підготовки і проведення в Маловисківській
громаді покладання квітів до Брацької могили «Воїнам захисникам» з нагоди
Дня визволення м. Мала Виска від нацистів у другій світовій війні, згідно з
комплексною Програмою розвитку культури, краєзнавства та туризму у
Маловисківській міській об’єднаній територіальній громаді на період 2021
- 2023 роки, керуючись ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», виконавчий комітет Маловисківської міської ради,ВИРІШИВ:
1. Провести покладання квітів до Брацької могили «Воїнам захисникам» з
нагоди Дня визволення м. Мала Виска від нацистів у другій світовій
війні 12 березня 2021 року.
2. Виділити кошти в сумі 500 (п’ятсот) грн. на придбання квіткової
продукції для покладання до Брацької могили «Воїнам Захисникам»,
згідно кошторису витрат (додаток 1).
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 11.02.2021 року №
47

Кошторис витрат
Дня визволення
м. Мала Виска від нацистів у другій світовій війні
12 березня 2021 року
№
з/п
1

Найменування заходів
Придбання квіткової продукції для покладання
ВСЬОГО:

Витрати
(тис. грн.)
500,00
500,00

Керуючий справами виконавчого комітету
Маловисківської міської ради

УКРАЇНА

Л.ЛИННИК

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 11 лютого 2021 року

№ 48
м. Мала Виска

Про підготовку та запису відеоролику до
Дня Св. Валентина на території Маловисківської
міської територіальної громади
З метою належної організації підготовки і проведення на території
Маловисківської громади Дня Святого Валентина, згідно з комплексною
Програмою розвитку культури, краєзнавства та туризму у Маловисківській
міській територіальній громаді на період 2021 - 2023 роки, керуючись ст.32
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий
комітет Маловисківської міської ради,ВИРІШИВ:
1. Підготувати та відзняти відеоролик до Дня Святого Валентина .
2. Виділити кошти на підготовку та виготовлення бутафорії для
відеоролику відповідно до кошторису витрат (додаток 1).
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 11.02.2020 року № 48

Кошторис витрат
на підготовку та проведення заходів, до Дня Св. Валентина
у Маловисківській громаді в 2021 році
№
з/п
1
.

Найменування заходів

Витрати
( грн.)
2200,00

Придбання бутафорії для відео ролику(тканина, квіти,
крептований папір для творчості )
ВСЬОГО:
2200,00

Керуючий справами виконавчого комітету
Маловисківської міської ради

УКРАЇНА

Л.ЛИННИК

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 11 лютого 2021 року

№ 49
м. Мала Виска

Про виділення коштів для підготовки
та монтажу відеоролику до свята Масляної
на території Маловисківської міської
територіальної громади
З метою популяризації кращих національних традицій, звичаїв та
обрядів українського народу, згідно з комплексною Програмою розвитку
культури, краєзнавства та туризму у Маловисківській територіальній
громаді на період 2021 - 2023 роки, керуючись ст.32 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Маловисківської
міської ради,ВИРІШИВ:
1. Підготувати програму та відзняти відео ролик до свята Масляної на
території Маловисківської міської територіальної громади.
2. Виділити кошти для придбання бутафорії, відповідно кошторису
витрат (додаток № 1)
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 11.02.2021року № 49

Кошторис витрат
для відео монтажу до свята Масляної
на території Маловисківської міської територіальної громади
№
з/п
1
2

Найменування заходів
Оплата послуг щодо придбання та виготовлення
інвентарю та бутафорії для оформлення відео ролику
Замовлення тематичного білборду
ВСЬОГО:

Керуючий справами виконавчого комітету
Маловисківської міської ради

Витрати
(тис. грн.)
5800,00

Л.ЛИННИК

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

700,00
6500,00

РІШЕННЯ
від 11 лютого 2021 року

№ 50
м. Мала Виска

Про відзначення в громаді
Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні
З метою належної організації підготовки і проведення в
Маловисківській громаді заходів із відзначення Дня пам’яті Героїв Небесної
Сотні, згідно з комплексною Програмою розвитку культури, краєзнавства
та туризму у Маловисківській міській об’єднаній територіальній громаді
на період 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 до пам’ятного знаку
Героїв Небесної Сотні, 20 лютого 2021 року о 10.00 год.
2.Виділити кошти на квіткову продукцію, відповідно до кошторису витрат
(додаток 1).
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 11.02.2020 року № 50
Кошторис витрат

на організацію та проведення дня вшанування Героїв Небесної Сотні на
території Маловисківської міської територіальної громади в 2021 році
№
з/п
1
2

Найменування заходів
Придбання квітів для покладання та лампадок

Витрати
( грн.)
2000,00

Виготовлення тематичного постера
ВСЬОГО:

500,00
2500,00

Керуючий справами виконавчого комітету
Маловисківської міської ради

Л.ЛИННИК

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 11 лютого 2021 року

№ 51
м. Мала Виска

Про виділення коштів для
організації покладання квітів
до Дня народження Т.Г.Шевченка
З метою забезпечення належної організації та проведення у громаді 207-ї
річниці від дня народження Т.Г.Шевченка,
згідно з
комплексною
Програмою розвитку культури, краєзнавства та туризму у Маловисківській
громаді на період 2021 - 2023 роки, керуючись ст.32 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Маловисківської
міської ради,ВИРІШИВ:
1. Виділити кошти в сумі 600,00 ( шістьсот ) грн. на придбання квіткової
продукції
для покладання до меморіальної дошки та пам’ятника
Т.Г.Шевченку у місті Мала Виска.
2. 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 11.02.2021 року №
51

Кошторис витрат
щодо відзначення 207-ї річниці від дня народження Т.Г.Шевченка
на території Маловисківської міської територіальної громади
№
з/п
1

Найменування заходів

Витрати
(тис. грн.)
600,00

Придбання квіткової продукції для покладання
ВСЬОГО:

600,00

Керуючий справами виконавчого комітету
Маловисківської міської ради

Л.ЛИННИК

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 11 лютого 2021 року

№ 52
м. Мала Виска

Про
видачу
подання
про
звільнення
від
повноважень
опікуна Дубовик-Петренко Ніну
Костянтинівну в зв’язку зі смертю
та
призначення
Петренко
Олександра
Олександровича,
18.10.1972 р.н. опікуном
над
недієздатним братом
Петренко
Василем
Олександровичем,
15.03.1958 р.н.
Розглянувши заяву Петренко Олександра Олександровича щодо видачі
подання про призначення його опікуном над недієздатним братом Петренко
Василем Олександровичем, відповідно до Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Цивільного кодексу України, Правил опіки та
піклування, затвердженими наказом Державного комітету України у справах
сім’ї та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров’я
України, Міністерства праці та соціальної політики від 26.05.1999 року №
34/166/131/88, рішення виконавчого комітету Маловисківської міської ради
від 8 жовтня 2020 року № 338 «Про затвердження висновку опікунської ради
при виконавчому комітеті Маловисківської міської ради про доцільність
встановлення опікуном Петренко Олександра Олександровича, 18.10.1972
р.н. над Петренко Василем Олександровичем, 15.03.1958 р.н.», враховуючи
протокол засідання опікунської ради при виконавчому комітеті міської ради
від 09 листопада 2020 року, № 4 виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Затвердити текст подання про звільнення від повноважень опікуна
Дубовик-Петренко Ніну Костянтинівну в зв’язку зі смертю та
призначення Петренко Олександра Олександровича, 18.10.1972 р.н.
опікуном над недієздатним братом
Петренко Василем
Олександровичем, 15.03.1958 р.н.
2. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету
Маловисківської міської ради від 12 листопада 2020 року № 387 «Про
видачу
подання
про
призначення
Петренко
Олександра
Олександровича, 18.10.1972 р.н. опікуном над недієздатним братом
Петренко Василем Олександровичем, 15.03.1958 р.н.»
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В.

Міський голова

Ю. ГУЛЬДАС

Додаток 1 до рішення
виконавчого комітету
від 11.02.2021 р. № 52
ПОДАННЯ
про звільнення від повноважень опікуна в зв’язку зі смертю та
призначення опікуна над недієздатною особою

До Маловисківської міської ради, як Органу опіки та піклування,
надійшла заява Петренко Олександра Олександровича про направлення
подання до суду про призначення його опікуном над недієздатним братом
Петренко Василем Олександровичем.
Вивчивши обставини цього питання, розглянувши на засіданні
опікунської ради довідки та документи, надані заявником, встановлено
наступне.
На підставі свідоцтв про народження Петренко Олександра
Олександровича І ОЛ № 275049 від 18.11.1972 р, виданого
Маловисківським районним БЮРО ЗАГС та Петренко Василя
Олександровича І ЯР № 413113 від 23.04.1958 Куйбишевським БЮРО ЗАГС
Полтавської області, встановлено, що заявник та потенційний підопічний
являються рідними братами.
Відповідно до Висновку лікарської комісії Шишацької ЦРЛ
Полтавської області від 23.02.2017 року № 200, Петренко Василь
Олександрович є інвалідом ІІ групи внаслідок психічного розладу,
встановленої в 2016 році, потребує постійного стороннього догляду. Даний
діагноз також підтверджується довідкою МСЕК № 0166246 від 11.08.2011
року. Згідно з висновками проведеної 07.08.2017 року судовими експертами
Полтавської обласної клінічної психіатричної лікарні ім. О.Ф.Мальцева
амбулаторної судово-психіатричної експертизи за № 336, Петренко Василь
Олександрович виявляє ознаки хронічного перебігу із стійким дефектом
особистості, який позбавляє його здатності усвідомлювати значення своїх
дій та керувати ними.
На підставі рішення Шишацького районного суду Полтавської області
від 01.11.2017 року № 551/439/17 Петренко Василь Олександрович
визнаний недієзданим, опікуном встановлено його матір Дубовик-Петренко
Ніну Костянтинівну.
На підставі рішення Виконавчого комітету Шишацької селищної ради
Шишацького району Полтавської області від 25.09.2018 року № 5/25/09/18
було затверджено рішення «Про влаштування до інтернатного закладу
недієздатну особу Петренка Василя Олександровича», де він перебуває на
даний момент.
В зв’язку зі смертю опікуна Дубовик-Петренко Ніни Костянтинівни,
свідоцтво про смерть І-КЕ № 418740, виданим Шишацьким РВДРАЦС ПС
МУМЮ від 02.01.2020 року, з’явилася нагальна необхідність призначення
нового опікуна.
За станом здоров’я, відповідно до медичної довідки, Петренко О.О.
опікуном бути може. Протипоказань щодо виконання ним повноважень
опікуна не встановлено.
Судові витрати у справі, на підставі ч. 2 ст. 299 ЦПК України віднести
за рахунок держави.
На підставі вищезазначеного, відповідно до статей 41, 60-63
Цивільного кодексу України, статті 300 Цивільного процесуального кодексу

України, виходячи з інтересів недієздатного Петренко
Олександровича, враховуючи пропозиції опікунської ради,

Василя

ПРОСИМО:
1. Звільнити від повноважень опікуна Дубовик-Петренко Ніну
Костянтинівну над недієздатною особою Петренко Василем
Олександровичем,15.03.1958 р.н., в зв’язку з її смертю.
2. Призначити Петренко Олександра Олександровича,18.10.1972 року
народження, який зареєстрований та проживає за адресою: м. Мала
Виска, вул.. Сагайдачного 51, опікуном над недієздатним братом
Петренко Василем Олександровичем, 15.03.1958 року народження.
Додатки:
1. Копія паспорта Петренко О.О. на 2 арк.
2. Копія свідоцтва про народження Петренко О.О. на 1 арк.
3. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера Петренко О.О.на
1 арк.
4. Копія довідки МСЕК про групу інвалідності Петренко В.О.на 1 арк.
5. Копія рішення Шишацького районного суду Полтавської обл.. від
23.02.2017р.
6.Копія довідки про відсутність судимості Петренко О.О. на 1 арк.
7. Копія паспорта Петренко В.О. на 1 арк..
8.Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера Петренко В.О. на
1 арк.
9. Копія висновку лікарської комісії Шишацької ЦРЛ Полтавської області
щодо необхідності постійного стороннього догляду за Петренко В.О. на 1
арк.
10. Копія рішення виконавчого комітету Шишацької селищної ради
Шишацького району Полтавської області від 25.09.2018 року «Про
влаштування до інтернатного закладу недієздатну особу Петренка Василя
Олександровича» на 1 арк.
11. Копія свідоцтва про смерть опікуна Дубовик-Петренко Н.К. на 1 арк.
12. Рішення виконавчого комітету Маловисківської міської ради від
08.10.2020 року № 338 «Про затвердження висновку опікунської ради при
виконавчому комітеті Маловисківської міської ради про доцільність
встановлення опікуном Петренко Олександра Олександровича, 18.10.1972
р.н. над Петренко Василем Олександровичем, 15.03.1958 р.н.»

Керуючий справами виконавчого комітету
Маловисківської міської ради

Л.ЛИННИК

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 11 лютого 2021 року

№ 53
м. Мала Виска

Про надання одноразової
матеріальної допомоги
гр. Цилінському М. О.
-----------------------------------------Розглянувши заяву гр. Цилінського Максима Олеговича (паспорт ЕВ
279288 виданий 09 квітня 2011 року), який проживає у м. Мала Виска по вул.
Центральна, буд. № 64, 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 липня 2019 року строком на 1 рік 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. Цилінському Максиму Олеговичу 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 11 лютого 2021 року

№ 54

м. Мала Виска
Про погодження Програми
розвитку первинної медикосанітарної допомоги
в
Маловисківській
міській
територіальній громаді на
2021 - 2023 роки
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Закону України «Основи законодавства України про охорону
здоров’я», з метою удосконалення організації та забезпечення населення
територіальної громади доступною, своєчасною, якісною і ефективною
первинною медичною допомогою,
виконавчий комітет Маловисківської
міської ради,ВИРІШИВ:
1. Погодити Програму розвитку первинної медико-санітарної допомоги
в Маловисківській міській територіальній громаді на 2021 - 2023
роки (далі - Програма ), що додається.
2. Дане рішення подати на розгляд чергової сесії Маловисківської міської
ради.
3. Контроль за виконанням 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 11 лютого 2021 року

№ 55
м. Мала Виска

Про розгляд заяви гр.Семчишиної А.Б.
та гр. Карпової О.Б.
Розглянувши заяву гр. Семчишиної А.Б. яка проживає в м. Мала
Виска по вул. Шевченка, 7,кв.№ 98 та гр. Карпової О.Б., яка проживає в м.
Мала Виска, вул. Шевченка, 3, кв. № 109 про зміну поштової адреси об'єкта
нерухомого майна, частини цілого комплексу будівель під номером
шістдесят два, який належить заявникам, згідно договіру купівлі-продажу
зареєстрованого в реєстрі за № 1313 від 12.08.2005р., договіру дарування
зареєстрованого в реєстрі за № 1605 від 05.10.2005 року, з вулиці Шевченка
№ 62 на поштову адресу: вулиця Шевченка, № 62 Б, місто Мала Виска, з
метою врегулювання питань з оформлення права власності на нерухоме
майно, та впорядкування адресного господарства об’єктів містобудування на
території Маловисківської міської територіальної громади, керуючись ст.
40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий
комітет Маловисківської міської ради,ВИРІШИВ:
1. Змінити поштову адресу об’єкту нерухомого майна, частини цілого
комплексу будівель під номером шістдесят два, що знаходиться в місті
Мала Виска, по вулиці Шевченка, Кіровоградської області,
розташованого на земельній ділянці розміром 5063,0 кв.м. на поштову
адресу: вулиця Шевченка, № 62 Б, місто Мала Виска, Кіровоградської
області.
2. Направити дане рішення в Маловисківське бюро технічної інвентаризації
для внесення змін до технічної документації будівлі.
3. Заявникам внести відповідні зміни до Єдиного Державного реєстру.
4. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.
Міський голова

Ю.ГУЛЬДАС

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 11 лютого 2021 року

№ 56
м. Мала Виска

Про розгляд заяви Красовського О.К.
Розглянувши заяву Красовського Олександра Кузьмовича, який
проживає в м. Мала Виска, вул. Європейська 44 а, про зміну поштової адреси
об'єкту нерухомого майна розташованого за адресою м. Мала Виска, вул.
Єропейська 44 а, керуючись ст. 31 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», в зв’язку з тим, що заявник не є власником
об’єкту нерухомого майна, виконавчий комітет Маловисківської міської
ради,ВИРІШИВ:
1.Заяву гр. Красовського О.К. про зміну поштової адреси об’єкту нерухомого
майна розташованого по вулиці Європейська, 44 а у місті Мала Виска
залишити без розгляду.
2. 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 11 лютого 2021 року

№ 57
м. Мала Виска

Про розгляд заяви Деренюк І.О.

Розглянувши заяву Деренюк Інни Олегівни, яка проживає в м. Мала
Виска, вул. Центральна
№ 53 а, кв. 10, про надання дозволу на
реконструкцію квартири, яка належить заявниці, згідно договору купівліпродажу № 719 від 30.09.2020 р., керуючись ст. 31 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про регулювання
містобудівної діяльності»,виконавчий комітет Маловисківської міської ради,ВИРІШИВ:
1. Надати дозвіл Деренюк Інні Олегівні на реконструкцію квартири №10,
розташованої в м. Мала Виска, вул. Центральна 53 а.
2. Зобов'язати замовника:
- розробити та погодити робочий проект у визначеному порядку;
- одержати дозвіл на виконання ремонтно-будівельних робіт в ДАБІ у
Кіровоградській області;
- звернутися до ДАБІ у Кіровоградській області з проханням про видачу
декларації про готовність об’єкта до експлуатації.;
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 11 лютого 2021 року

№ 58
м. Мала Виска

Про розгляд клопотання відділу

освіти,молоді та спорту виконавчого
комітету Маловисківської міської
ради

Розглянувши заяву відділу освіти, молоді та спорту виконавчого
комітету Маловисківської міської ради, з проханням встановлення
дорожнього знаку «Проїзд заборонено з 8.00 до 15.00, крім вихідних» на вул.
Шкільна (біля приміщення Маловисківського ліцею ім. Г. Перебийноса),
керуючись ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконавчий комітет Маловисківської міської ради,В И Р І Ш И В:
1. Погодити встановлення дорожнього знаку «Проїзд заборонений з
8.00 до 15.00 крім вихідних» на вул. Шкільна (біля приміщення
Маловисківського ліцею ім. Г. Перебийноса).
2. Погодити встановлення дорожнього знаку з начальником
Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області та начальником
КП «Мала Виска МКП».
3. Внести зміни до плану дислокації дорожніх знаків по м. Мала Виска.
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 11 лютого 2021 року

№ 59
м. Мала Виска

Про затвердження Переліку пам”ятних
дат, які відзначатимуться на території
Маловисківської територіальної громади
у 2021 році

Заслухавши інформацію виконуючого обов’язки начальника відділу
організаційно-масової роботи та комунікацій з громадськістю виконавчого
комітету Маловисківської міської ради Васильєва С.А. щодо Переліку
Пам’ятних дат та ювілеїв, які відзначатимуться у 2021 році на території
Маловисківської міської територіальної громади, керуючись ст. 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, ВИРІШИВ
1. Затвердити Перелік пам’ятних дат та ювілеїв, які відзначатимуться у
2021 році на території Маловисківської міської територіальної громади,
додатки додаються.
2. Координацію роботи покласти на начальника відділу організаційномасової роботи та комунікації з громадськістю виконавчого комітету
Маловисківської міської ради, проведення заходів Переліку покласти
на начальників відділів освіти, молоді і спорту та культури й туризму
виконавчого комітету Маловисківської міської ради.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого
справами виконавчого комітету Маловисківської міської ради
ЛИННИК Л.І.
Міський голова

Ю.ГУЛЬДАС
Додаток № 1
до рішення виконкому
від 11.02.21 р № 59

ПЕРЕЛІК
пам’ятних дат та ювілеїв,
які відзначатимуться у 2021 році на території
Маловисківської міської територіальної громади
Лютий
- 150 років – від Дня народження Лесі Українки (25.02.2021 р.).
Березень
- 160-та річниця смерті Тараса Григоровича Шевченка, Великого
Кобзаря, поета, громадського діяча (10.03.2021 р.).
Квітень
- 35-та річниця вибуху на Чорнобильській АЕС (26.04.2021 р.).
Травень

- 110 років від Дня народження Сухомлина Івана Мусійовича (19 травня
1911 року) льотчика-випробувача, полковника авіації, Заслуженого
льотчика-випробувача СРСР (1960), заслуженого майстра спорту СРСР
(1960), Героя Радянського Союзу (1971).
Червень
- 90 років – від Дня народження Бровченка Володимира Яковича,
земляка, поета та громадського діяча (1.06.2021 р.);
- 80 років – з дня початку німецько-радянської війни, яка забрала життя
кожного п’ятого українця. (22.06.2021 р.);
- 25 років – з дня ухвалення Верховною Радою України Конституції
України (28.06.2021 р.).
Серпень
- 30 років з дня ухвалення Верховною Радою України Акту
проголошення незалежності України (24.08.2021р).
Вересень
- 80-ті роковини від початку масових розстрілів, здійснених гітлерівцями
у Бабиному Яру (29.09.2021 р.).
Листопад
- 100-ті роковини від початку масового штучного голоду 1921-1923 років
в Україні (27.11.2021 р.);
- 75-ті роковини від початку масового штучного голоду 1946 -1947 років
в Україні (27.11.2021 р.).
Грудень
- 30 років із дня створення Збройних Сил України.
Керуючий справами виконавчого комітету
Маловисківської міської ради

Л.ЛИННИК

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 11 лютого 2021 року

№ 60
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
Олександрівського
старостинського
округу
Маловисківської
міської
територіальної громади
Розглянувши заяву гр. Кишенка Олександра Олександровича, який
проживає за адресою: вул.Першотравнева, № 18, с. Олександрівка
Кіровоградської області від 21 січня 2021 року вх.№ К-88-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 500,0 м, яка знаходиться біля
його земельної ділянки (паю) для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва площею 4,0757 га, кадастровий № 3523180600:02:000:0217 на
території
Олександрівського старостинського округу Маловисківської
міської територіальної громади, яку він обробляє одноосібно, згідно плансхеми, яка додається.
Враховуючи те, що самосійні насадження
породи «Клен
Американський» та інших порід біля полезахисної лісосмуги із західної
сторони розрослись в напрямку земельної ділянки (паю) 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 № 6 від 22.01.2021 року), керуючись
ст.30, ст.33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
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. Кишенку Олександру Олександровичу дозвіл на
проведення робіт по підрізуванню гілок крайнього ряду полезахисної
лісосмуги, яка знаходиться біля його земельної ділянки (паю) для ведення
товарного сільськогосподарського виробництва
площею 4,0757 га,
кадастровий № 3523180600:02:000:0217 на території Олександрівського
старостинського округу, яку він
обробляє
одноосібно та вирубку
самосійних насаджень породи «Клен Американський» та інших порід,
протяжністю 500,0 м та шириною до 5,0 м із західної сторони лісосмуги,
згідно план-схеми.
2. Попередити гр. Кишенка Олександра Олександровича:

- дотримуватися правил безпеки при проведенні вищевказаних робіт;
- вищевказані роботи провести до 01.05.2021 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
Олександрівка,
Новомиколаївка,
Тарасівка
Олександрівського
старостинського округу Маловисківської міської територіальної громади
Бобринця В.М.

Міський голова

Ю. ГУЛЬДАС

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 11 лютого 2021року

№ 61
м. Мала Виска

Про надання дозволу
на
проведення
робіт
по
підрізуванню
гілок та
пониженню крони дерева на
території с. Миролюбівка

Маловисківської
міської
територіальної громади
Розглянувши заяву старости сіл Миролюбівка,Червона Поляна
Маловисківської міської територіальної громади
Ткаченко Наталії
Петрівни від 26 січня 2021 року вх. № С-111-П з проханням обстежити
зелені насадження по вул. Центральна в с. Миролюбівка та надати дозвіл КП
«Мала Виска-МКП» на проведення робіт по підрізуванню гілок та
пониженню крони на 11 (одинадцяти) деревах в тому числі: на 2 (двох)
деревах породи «Ялина» та 9 (дев’яти) деревах породи «Клен
Американський», які знаходяться по вул. Центральна (біля приміщення
старостату ) в с. Миролюбівка , в зв’язку з їх віковим станом, маючи
напівсухі вершини та розлогі бокові гілки, які розміщуються поряд з
проїжджою частиною вулиці і несуть потенційну загрозу, мешканцям с.
Миролюбівка та транспортним засобам, які можуть знаходитись біля них
керуючись ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
ст. 10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 року №1045 «Про
затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у
населених пунктах», беручи до уваги пропозиції комісії при виконавчому
комітеті міської ради щодо доцільності проведення вищевказаних робіт (акт
№ 7 від 27.01.2021 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 та пониженню крони на 11 (одинадцяти) деревах в
тому числі: на 2 (двох) деревах породи «Ялина» та 9 (дев’яти) деревах
породи «Клен Американський», які знаходяться по вул. Центральна ( біля
приміщення старостату) в селі Миролюбівка Маловисківської міської
територіальної громади.
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 сіл
Миролюбівка, Червона Поляна Маловисківської
міської територіальної
громади Ткаченко Н.П..

Міський голова

Ю. ГУЛЬДАС

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 11 лютого 2021 року

№ 62
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
Маловисківської
міської
територіальної громади
Розглянувши заяву гр. Жорнової Олени Вікторівни, яка проживає за
адресою: с. Паліївка Кіровоградської області від 26 січня 2021 року вх.№ Ж117-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 280,0 м, яка
знаходяться біля її земельної ділянки для ведення особистого селянського
господарства
площею 2,0 га, кадастровий № 3523100000:02:000:5170
розташована на території Маловисківської міської територіальної громади
(неподалік с. Заповідне), яку вона обробляє самостійно, 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 земельної ділянки на 3-5 метрів та гілки
крайнього ряду лісосмуги нагнуті в сторону вищевказаної земельної ділянки,
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 № 8 від 27.01.2021 року), керуючись ст.30, ст.33
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до
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. Жорновій Олені Вікторівні дозвіл на проведення робіт по
підрізуванню гілок крайнього ряду полезахисної лісосмуги та вирубки
самосійних насаджень породи «Клен Американський» та інших порід, яка
знаходиться біля її земельної ділянки для ведення особистого селянського
господарства площею 2,0 га, кадастровий № 3523100000:02:000:5170 на
території Маловисківської міської територіальної громади (неподалік с.
Заповідне), яку вона обробляє самостійно, протяжністю 280,0 м та шириною
до 5,0 м із західної сторони лісосмуги, згідно план-схеми.
2. Попередити гр. Жорнову Олену Вікторівну:
- дотримуватися правил безпеки при проведенні вищевказаних робіт;
- вищевказані роботи провести до 01.05.2021 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 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 11 лютого 2021 року

№ 63
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
Маловисківської
міської
територіальної громади
Розглянувши заяву гр. Крячка Юрія Івановича, який проживає за
адресою: вул. Центральна, 164А, м. Мала Виска від 26 січня 2021 року вх.№
К-119-П з проханням надати дозвіл на проведення робіт по підрізуванню
гілок крайнього ряду полезахисної лісосмуги, вирубки
самосійних
насаджень породи «Клен Американський» та інших порід протяжністю 140,0
м, яка знаходяться біля його земельної ділянки для ведення особистого
селянського господарства
площею 2,0 га, кадастровий №
3523110100:02:000:5203, розташована на території Маловисківської міської
територіальної громади (неподалік с. Заповідне), яку він обробляє самостійно
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 земельної ділянки на 3-5 метрів, гілки
крайнього ряду лісосмуги нагнуті в сторону вищевказаної земельної ділянки,
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 № 9 від 27.01.2021 року), керуючись ст.30, ст.33
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до
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. Крячку Юрію Івановичу дозвіл на проведення робіт по
підрізуванню гілок крайнього ряду полезахисної лісосмуги , яка знаходиться
біля його земельної ділянки для ведення особистого селянського
господарства площею 2,0 га, кадастровий № 3523110100:02:000:5203 на
території Маловисківської міської територіальної громади (неподалік с.
Заповідне),яку він обробляє самостійно та вирубки самосійних насаджень
породи «Клен Американський» та інших порід протяжністю 140,0 м.,
шириною до 5,0 м із західної сторони лісосмуги, згідно план-схеми.
2. Попередити гр. Крячка Юрія Івановича:
- дотримуватися правил безпеки при проведенні вищевказаних робіт;
- вищевказані роботи провести до 01.05.2021 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 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 11 лютого 2021 року

№ 64
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
Маловисківської
міської
територіальної громади
Розглянувши заяву гр. Романенко Надії Григорівни, яка проживає за
адресою: вул. Промислова,8, кв.19, м. Мала Виска від 26 січня 2021 року
вх.№ Р-118-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 130,0 м, яка знаходяться біля її земельної ділянки для ведення
особистого селянського господарства площею 1,0 га, кадастровий №
3523110100:02:000:5202 розташована на території Маловисківської міської
територіальної громади, яку вона обробляє самостійно згідно плану схеми,
яка додається.
Враховуючи те, що самосійні насадження
породи «Клен
Американський» та інших порід біля полезахисної лісосмуги із західної
сторони розрослись в напрямку земельної ділянки на 3-5 метрів, гілки
крайнього ряду лісосмуги нагнуті в сторону вищевказаної земельної ділянки,
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 № 10 від 27.01.2021 року), керуючись ст.30, ст.33
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до
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. Романенко Надії Григорівні дозвіл на проведення робіт по
підрізуванню гілок крайнього ряду полезахисної лісосмуги , яка знаходиться
біля її земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства
площею 1,0 га, кадастровий № 3523110100:02:000:5202 на території
Маловисківської міської територіальної громади (неподалік с. Заповідне),
яку вона обробляє самостійно та вирубки самосійних насаджень породи
«Клен Американський» та інших порід, протяжністю 130,0 м та шириною до
5,0 м із західної сторони лісосмуги, згідно план-схеми.
2. Попередити гр. Романенко Надію Григорівну:
- дотримуватися правил безпеки при проведенні вищевказаних робіт;
- вищевказані роботи провести до 01.05.2021 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 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 11 лютого 2021 року

№ 65
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. Волошин Ольги Петрівни, яка проживає за
адресою: вул. Молодіжна,2, с. Паліївка Кіровоградської області від 27 січня
2021 року вх.№ В-155-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 570,0 м, яка знаходяться біля її земельної ділянки (паю) для
ведення товарного сільськогосподарського виробництва площею 4,4018 га,
кадастровий № 3523184400:02:000:0040, розташована на території
Паліївського старостинського округу Маловисківської міської територіальної
громади, яку вона обробляє одноосібно згідно план-схеми, яка додається.
Враховуючи те, що самосійні насадження
породи «Клен
Американський» та інших порід, біля полезахисної лісосмуги із східної
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 № 11від 29.01.2021 року), керуючись
ст.30, ст.33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
відповідно до 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. Волошин Ользі Петрівні дозвіл на проведення робіт по
підрізуванню гілок крайнього ряду полезахисної, яка знаходяться біля її
земельної ділянки (паю) для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва площею 4,4018 га, кадастровий № 3523184400:02:000:0040 на
території
Паліївського старостинського округу, яку вона
обробляє
одноосібно лісосмуги та вирубки самосійних насаджень породи «Клен
Американський» та інших порід, протяжністю 570,0 м та шириною до 5,0 м
із східної сторони лісосмуги, згідно план-схеми.
2. Попередити гр. Волошин Ольгу Петрівну:

- дотримуватися правил безпеки при проведенні вищевказаних робіт;
- вищевказані роботи провести до 01.05.2021 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 11 лютого 2021 року

№ 66
м. Мала Виска

Про надання дозволу
проведення
робіт

на
по

зрізуванню та прибиранню
аварійних дерев на території
Маловисківської
міської
територіальної громади
Розглянувши клопотання
Маловисківського районного відділу
Управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у
Кіровоградській області, юридична адреса: вул. Велігіна,155 «Б», м. Мала
Виска від 03лютого 2021 року вх. № 01-15/311 з проханням надати дозвіл на
проведення робіт по зрізуванню та прибиранню 3(трьох) аварійних дерев
породи «Клен Американський» в полезахисній лісосмугі, яка знаходяться
біля автодороги Т-2401, на відрізку дороги від в’їзду в м. Мала Виска до
залізничного переїзду, по вул. Велігіна.
Враховуючи те, що вищевказані 3 (три) дерева породи «Клен
Американський», в зв’язку з їхнім віковим станом та несприятливими
погодними умовами ( штормовим вітром та сильним снігопадом ) два дерева
на половину зламані, одне повалене повністю, знаходяться в аварійному
стані, беручи до уваги пропозиції комісії при виконавчому комітеті міської
ради щодо доцільності проведення вищевказаних робіт (акт № 12 від
04.02.2021 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 Маловисківському районному відділу Управління державної
служби України з надзвичайних ситуацій у Кіровоградській області дозвіл на
проведення робіт по зрізуванню та прибиранню 3 (трьох) аварійних дерев
породи «Клен Американський» в полезахисній лісосмугі, яка знаходиться
біля автодороги Т-2401, на відрізку дороги від в’їзду в м. Мала Виска до
залізничного переїзду, по вул. Велігіна.
2. Попередити начальника
Маловисківського РВ Управління
державної служби України з надзвичайних ситуацій у Кіровоградській
області Потьомкіна Олега Анатолійовича дотримуватися правил безпеки при
проведенні вищевказаних робіт.
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 11 лютого 2021 року

№ 67
м.Мала Виска

Про виділення коштів на
поховання гр. Л,Г.М.
Розглянувши заяву гр. К.І.П. ( паспорт -- № виданий Маловисківським
РВ УМВС України ------ року), яка проживає за адресою: вул.Ц, буд.№ ---,

с.Краснопілка, Кіровоградська область, з проханням виділити кошти на
поховання її матері гр. Л.Г.М., яка померла 15.01.2021 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. К.І.П. на
поховання її матері гр. Л.Г.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 11 лютого 2021 року

№ 68
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 100 відсотків по батьківській платі за
відвідування їхніми дітьми КЗДО «Ромашка» на період з 1лютого 2021 року
по 1 лютого 2022 року слідуючим громадянам:
-Пахомову Олегу Анатолійовичу-дочка Пахомова Соломія.
2. Надати пільгу у розмірі по 50 відсотків по батьківській платі за
відвідування їхніми дітьми КЗДО «Ромашка» на період з 1лютого 2021 року
по 1 лютого 2022 року слідуючим громадянам:
-Дамаскіній Оксані Анатоліївні-її дочка Мольченко Єва;
- Смірнова Наталя Вікторівна - її дочка Смірнова Аліса;
-Запорожець Анна Сергіївна- її діти: дочка Запорожець Емілія та син
Запорожець Тімур.
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 11 лютого 2021 року

№ 69
м. Мала Виска

Про розгляд заяв громадян щодо
надання пільг по батьківській
платі за відвідування їхніми
дітьми комунального
закладу

дошкільної освіти (ясла-садок)
«Калинка»
Розглянувши заяви громадян міської територіальної громади з
проханням надати пільгу по батьківській платі за відвідування їхніми дітьми
комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) «Калинка»,
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 «Калинка» на період з 1 лютого 2021 року
по 1 лютого 2022 року слідуючим громадянам:
- Попович Надія Василівна - її дочка Попович Софія.
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 11 лютого 2021 року

№ 70
м. Мала Виска

Про розгляд заяв громадян щодо
надання пільг по батьківській
платі за відвідування їхніми

дітьми Олександрівську філію
«Початкова
школа-заклад
дошкільної освіти» комунального
закладу «Маловисківський ліцей
імені
Г.М.Перебийноса»
Маловисківської міської ради
Розглянувши заяви громадян міської територіальної громади з
проханням надати пільгу по батьківській платі за відвідування їхніми дітьми
Олександрівської філії «Початкова школа-заклад дошкільної освіти
комунального закладу Маловисківський ліцей ім. Г.М.Перебийноса»
Маловисківської міської ради, 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 Олександрівської філії «Початкова школа-заклад
дошкільної освіти комунального закладу Маловисківський ліцей ім.
Г.М.Перебийноса» Маловисківської міської ради на період з 1 лютого 2021
року по 1 лютого 2022 року слідуючим громадянам:
- Дерменжі Вероніці Михайлівні - її син Дерменжі Микола;
- Бойчук Світлані Валеріївні-її сини Бойчук Олексій та Ілля;
- Штирбу Лучіка Сергіївна-її дочка Штирбу Жана;
- Зайцева Оксана Федорівна-її дочка Зайцева Анна.
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 11 лютого 2021 року

№ 71
м. Мала Виска

Про
надання
грошової
допомоги на лікування гр.
П.А.І.
Розглянувши заяву гр. П.А.І. (паспорт ---№ ---виданий
Маловисківським РВ УМВСУ ---- року), який проживає в с. М, вул.Н., № 19
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
територіальної громади на 2021-2023 роки, затверджена рішенням міської
ради № 37 від 15 грудня 2020 року, виконавчий комітет Маловисківської
міської ради,В И Р І Ш И В:
1. Виділити гр. П.А.І. 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 11 лютого 2021 року

№ 72

м. Мала Виска
Про
надання
грошової
допомоги на лікування гр.
К.М.М.
Розглянувши заяву гр. К.М.М.
(паспорт ---- № ---виданий
Маловисківським РВ УМВСУ ----- року), який проживає в м. Мала Виска,
вул.К., № 2/1 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
територіальної громади на 2021-2023 роки, затверджена рішенням міської
ради № 37 від 15 грудня 2020 року, виконавчий комітет Маловисківської
міської ради,В И Р І Ш И В:
1. Виділити гр. К.М.М. 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 11 лютого 2021 року

№ 73
м. Мала Виска

Про
надання
грошової
допомоги на лікування гр.
С.В.А.
Розглянувши заяву гр. С.В.А. (паспорт ---№ -----виданий
Маловисківським РВ УМВСУ ---- року), який проживає в с. Первомайське,
вул.Ш., № --- 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
територіальної громади на 2021-2023 роки, затверджена рішенням міської
ради № 37 від 15 грудня 2020 року, виконавчий комітет Маловисківської
міської ради,В И Р І Ш И В:
1. Виділити гр. С.В.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 11 лютого 2021 року

№ 74
м. Мала Виска

Про
надання
грошової
допомоги на лікування гр.
К.М.С.
Розглянувши заяву гр. К.М.С. (паспорт --- № ----виданий
Маловисківським РВ УМВСУ ------ року), який проживає в м. Мала Виска,
вул.Ч., № --- з проханням надати допомогу йому на лікування, враховуючи,
що причинний зв'язок захворювання пов’язаний із пораненням, контузія,
каліцтва, які отримані при захисті Батьківщини, керуючись ст. 34 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Програмою та
Положенням про надання одноразової матеріальної допомоги громадянам
Маловисківської міської територіальної громади на 2021-2023 роки,
затверджена рішенням міської ради № 37 від 15 грудня 2020 року,
виконавчий комітет Маловисківської міської ради,В И Р І Ш И В:
1. Виділити гр. К.М.С. грошову допомогу у розмірі 5000,00 ( п’ять і
тисяч) гривень на лікування.
2. Кошти, вказані в п.1 даного рішення, виділити по коду 3242 «Інші
видатки на соціальний захист».
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В.

Міський голова

Ю.ГУЛЬДАС

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 11 лютого 2021 року

№ 75
м. Мала Виска

Про
надання
грошової
допомоги на лікування гр.
В.В.В.
Розглянувши заяву гр. В.О.Д. (паспорт ---№ ---виданий
Маловисківським РВ УМВСУ), яка проживає в м. Мала Виска, вул.Б.Х., № -- з проханням надати допомогу на лікування її сина гр. В.В., 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
територіальної громади на 2021-2023 роки, затверджена рішенням міської
ради № 37 від 15 грудня 2020 року, виконавчий комітет Маловисківської
міської ради,В И Р І Ш И В:
1. Виділити гр. В.О.Д. грошову допомогу у розмірі 2000,00 ( дві тисячі)
гривень на лікування її сина гр. В.В.
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 11 лютого 2021 року

№ 76
м. Мала Виска

Про
надання
грошової
допомоги на лікування гр.
Г.І.П.
Розглянувши заяву гр. Г.І.П. (паспорт ---- № -----виданий
Маловисківським РВ УМВСУ ------ року), яка проживає в м. Мала Виска,
вул.Ш., № ---- з проханням надати допомогу їй на лікування, враховуючи
матеріальний стан заявника та діагноз хвороби, керуючись ст. 34 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Програмою та
Положенням про надання одноразової матеріальної допомоги громадянам
Маловисківської міської територіальної громади на 2021-2023 роки,
затвердженим рішенням міської ради № 37 від 15 грудня 2020 року,
виконавчий комітет Маловисківської міської ради,В И Р І Ш И В:
1. Виділити гр. Г.І.П. 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 11 лютого 2021 року

№ 77
м. Мала Виска

Про
надання
грошової
допомоги на лікування гр.
Н.С.Я.
Розглянувши заяву гр. Н.С.Я. (паспорт --- № ----- виданий
Маловисківським РВ УМВСУ ----- року), яка проживає в м. Мала Виска,
вул.І.С., № 14 з проханням надати допомогу їй на лікування, враховуючи
матеріальний стан заявника та діагноз хвороби, керуючись ст. 34 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Програмою та
Положенням про надання одноразової матеріальної допомоги громадянам
Маловисківської міської територіальної громади на 2021-2023 роки,
затверджена рішенням міської ради № 37 від 15 грудня 2020 року,
виконавчий комітет Маловисківської міської ради,В И Р І Ш И В:
1. Виділити гр. Н.С.Я. 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 11 лютого 2021 року

№ 78

м. Мала Виска
Про
надання
грошової
допомоги на лікування гр.
С.Т.Д.
Розглянувши заяву гр. С.Т.Д.
(паспорт ---- № --виданий
Маловисківським РВ УМВСУ ----- року), яка проживає в с. Первомайське,
вул.Ш., № ---- з проханням надати допомогу їй на лікування, враховуючи
матеріальний стан заявника та діагноз хвороби, керуючись ст. 34 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Програмою та
Положенням про надання одноразової матеріальної допомоги громадянам
Маловисківської міської територіальної громади на 2021-2023 роки,
затверджена рішенням міської ради № 37 від 15 грудня 2020 року,
виконавчий комітет Маловисківської міської ради,В И Р І Ш И В:
1. Виділити гр. С.Т.Д. 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 11 лютого 2021 року

№ 79
м. Мала Виска

Про
надання
грошової
допомоги на лікування гр.
Х.Н.А.
Розглянувши заяву гр. Х.Н.А. (паспорт ---№ ----виданий
Маловисківським РВ УМВСУ ---- року), яка проживає в м. Мала Виска,
вул.Г., № ---- з проханням надати допомогу їй на лікування, враховуючи
матеріальний стан заявника та діагноз хвороби, керуючись ст. 34 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Програмою та
Положенням про надання одноразової матеріальної допомоги громадянам
Маловисківської міської територіальної громади на 2021-2023 роки,
затверджена рішенням міської ради № 37 від 15 грудня 2020 року,
виконавчий комітет Маловисківської міської ради,В И Р І Ш И В:
1. Виділити гр. Х.Н.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 11 лютого 2021 року

№ 80

м. Мала Виска
Про
надання
грошової
допомоги на лікування гр.
Б.В.І.
Розглянувши заяву гр. Б.В.І. (паспорт ---№ ----виданий
Маловисківським РВ УМВСУ ----- року), яка проживає в м. Мала Виска,
вул.К., № ---- з проханням надати допомогу їй на лікування, враховуючи
матеріальний стан заявника та діагноз хвороби, керуючись ст. 34 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Програмою та
Положенням про надання одноразової матеріальної допомоги громадянам
Маловисківської міської територіальної громади на 2021-2023 роки,
затверджена рішенням міської ради № 37 від 15 грудня 2020 року,
виконавчий комітет Маловисківської міської ради,В И Р І Ш И В:
1. Виділити гр. Б.В.І. 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 11 лютого 2021 року

№ 81
м. Мала Виска

Про
надання
грошової
допомоги на лікування гр.
І.С.А.
Розглянувши заяву гр. І.С.А. (паспорт ---- № -----виданий
Маловисківським РВ УМВСУ ------ року), яка проживає в м. Мала Виска,
вул.І.Ф., № --- з проханням надати допомогу їй на лікування, враховуючи
матеріальний стан заявника та діагноз хвороби, керуючись ст. 34 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Програмою та
Положенням про надання одноразової матеріальної допомоги громадянам
Маловисківської міської територіальної громади на 2021-2023 роки,
затверджена рішенням міської ради № 37 від 15 грудня 2020 року,
виконавчий комітет Маловисківської міської ради,В И Р І Ш И В:
1. Виділити гр. І.С.А. грошову допомогу у розмірі 1000,00 ( одну
тисячу) гривень на лікування.
2. Кошти, вказані в п.1 даного рішення, виділити по коду 3242 «Інші
видатки на соціальний захист».
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В.

Міський голова

Ю.ГУЛЬДАС

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 11 лютого 2021 року

№ 82

м. Мала Виска
Про
надання
грошової
допомоги на лікування гр.
Р.Ф.І.
Розглянувши заяву гр. Р.Ф.І. (паспорт ---- № -----виданий
Маловисківським РВ УМВСУ ---- року), яка проживає в с. Миролюбівка,
вул.П., № ---- з проханням надати допомогу їй на лікування, враховуючи
матеріальний стан заявника та діагноз хвороби, керуючись ст. 34 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Програмою та
Положенням про надання одноразової матеріальної допомоги громадянам
Маловисківської міської територіальної громади на 2021-2023 роки,
затверджена рішенням міської ради № 37 від 15 грудня 2020 року,
виконавчий комітет Маловисківської міської ради,В И Р І Ш И В:
1. Виділити гр. Р.Ф.І. 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 11 лютого 2021 року

№ 83
м. Мала Виска

Про
надання
грошової
допомоги на лікування гр.
П.Л.М.
Розглянувши заяву гр. П.Л.М.(паспорт ----- № ---виданий
Маловисківським РВ УМВСУ ------ року), яка проживає в м. Мала Виска,
вул.Ш., № --- з проханням надати допомогу їй на лікування, враховуючи
матеріальний стан заявника та діагноз хвороби, керуючись ст. 34 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Програмою та
Положенням про надання одноразової матеріальної допомоги громадянам
Маловисківської міської територіальної громади на 2021-2023 роки,
затверджена рішенням міської ради № 37 від 15 грудня 2020 року,
виконавчий комітет Маловисківської міської ради,В И Р І Ш И В:
1. Виділити гр. П.Л.М. 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 11 лютого 2021 року

№ 84
м. Мала Виска

Про
надання
грошової
допомоги на лікування гр.
К.Р.М.
Розглянувши заяву гр.К.В.В.(паспорт ---№ ----виданий
Амвросіївським РВ ГУМВД ------ року), яка проживає в м. Мала Виска,
вул.М., № 72 з проханням надати допомогу на лікування її сина К.Р.,
враховуючи матеріальний стан заявника та діагноз хвороби сина заявниці,
керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Програмою та Положенням про надання одноразової матеріальної допомоги
громадянам Маловисківської міської територіальної громади на 2021-2023
роки, затверджена рішенням міської ради № 37 від 15 грудня 2020 року,
виконавчий комітет Маловисківської міської ради,В И Р І Ш И В:
1. Виділити гр. К.В.В. грошову допомогу у розмірі 2000,00 ( дві тисячі)
гривень на лікування її сина К.Р..
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 11 лютого 2021 року

№ 85
м. Мала Виска

Про
надання
грошової
допомоги на лікування гр.
С.В.Ю.
Розглянувши заяву гр. С.В.Ю. (паспорт № ---- виданий ------ року),
яка проживає в м. Мала Виска, вул.Ц., 64/20 з проханням надати допомогу їй
на лікування, враховуючи матеріальний стан заявника та діагноз хвороби,
керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Програмою та Положенням про надання одноразової матеріальної допомоги
громадянам Маловисківської міської територіальної громади на 2021-2023
роки, затверджена рішенням міської ради № 37 від 15 грудня 2020 року,
виконавчий комітет Маловисківської міської ради,В И Р І Ш И В:
1. Виділити гр. С.В.Ю. 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 11 лютого 2021 року

№ 86
м. Мала Виска

Про
надання
грошової
допомоги на лікування гр.
Т.В.І.
Розглянувши заяву гр. Т.В.І. (паспорт ---- № ----виданий
Маловисківським РВ УМВСУ ----- року), який проживає в м. Мала Виска,
вул.9 Т., № ---- з проханням надати допомогу йому на лікування, враховуючи
матеріальний стан заявника та діагноз хвороби, керуючись ст. 34 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Програмою та
Положенням про надання одноразової матеріальної допомоги громадянам
Маловисківської міської територіальної громади на 2021-2023 роки,
затверджена рішенням міської ради № 37 від 15 грудня 2020 року,
виконавчий комітет Маловисківської міської ради,В И Р І Ш И В:
1. Виділити гр. Т.В.І. 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
р

