УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 10 червня 2021 року

№ 192
м. Мала Виска

Про звіт про виконання бюджету
міської територіальної
громади за січень-травень 2021року .
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 звіт про виконання бюджету міської територіальної
громади за січень – травень 2021 року, зокрема, по доходах у сумі 48 032,7
тис. грн.., у тому числі по загальному фонду – 47 463,8 тис. грн., по
спеціальному фонду – 568,9 тис. грн.; по видатках – 52 700,7 тис. грн., у тому
числі по загальному фонду - 52 015,1 тис. грн., по спеціальному – 685,6 тис.
грн.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Олександра
Бакалінського .

Міський голова

Ю.ГУЛЬДАС

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 10 червня 2021 року

№ 193
м. Мала Виска

Звіт про проведенні заходи по
благоустрою та наведенню
відповідного санітарного стану
по території Маловисківської
міської територіальної громади
Заслухавши інформацію керівника комунального підприємства
«Мала Виска-МКП» Лисенка В.П. про проведенні заходи по благоустрою та
наведенню відповідного санітарного стану на території Маловисківської
міської територіальної громади, керуючись пунктом 7 статті 30 Закону
України „Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до вимог
постанови Кабінету Міністрів України від 30.03.1994 року № 198 «Про
затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг,
вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони»,
Правил благоустрою на території Маловисківської міської територіальної
громади, затверджених рішенням міської ради № 950 від 29.03.2018 року,
виконавчий комітет Маловисківської міської ради,В И Р І Ш И В:
1. Інформацію керівника комунального підприємства «Мала ВискаМКП» про проведення заходів по благоустрою та наведенню відповідного
санітарного стану на території населених пунктів Маловисківської міської
територіальної громади взяти до відому.
2. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.
Міський голова

Ю.ГУЛЬДАС

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 10 червня 2021 року

№ 194
м. Мала Виска

Про виділення коштів на забезпечення заходів,
пов’язаних з діяльністю Маловисківської
міської ради у червні 2021 року
______________________________
З метою фінансового забезпечення та належної організації заходів,
пов’язаних з діяльністю Маловисківської міської ради у червні-липні 2020
року, керуючись статтею 26, частиною 6 статті 59 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Програми фінансового
забезпечення представницьких витрат та інших заходів, пов’язаних з
діяльністю Маловисківської міської ради на 2021 рік, виконавчий комітет
Маловисківської міської ради,ВИРІШИВ:
1. Затвердити кошторис витрат для організації відзначення свят, вшанувань,
ювілейних дат, та інших заходів у червні 2021 року, (додаток 1).
2. Відділу фінансів та бухгалтерського обліку міської ради видатки у сумі 24
000 грн. профінансувати за рахунок коштів, передбачених в міському
бюджеті на 2021 рік.
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В.

Міський голова

Ю.ГУЛЬДАС

Додаток 1
до рішення виконкому
від 10.06.2021 р.№ 194
Кошторис витрат
на фінансування заходів, пов’язаних з діяльністю
Маловисківської міської ради у червні 2021 року
№
з/п
1

2

3
4.

5.

Найменування видатків
Живі квіти для привітань, нагороджень та
покладань (22 червня, ювілеї та дні
народження працвників, день пам”яті
В.М.Бойко)
Придбання і виготовлення пам’ятних
адрес, вітання ювілярів, придбання Подяк
та Почесних грамот до Дня Конституції
Продукти, вода для організації заходів,
прийомів та засідань
Придбання
подарунків,
призів
та
кольорової крейди для проведення заходів,
приурочених Дню захисту дітей
Послуги для організації та проведення
Дня молоді
ВСЬОГО:

Керуючий справами виконавчого
комітету Маловисківської міської ради

Витрати
(тис. грн.)
3000.00

1 000.00

2 000,00
3000,00

15000
24000,00

Л.ЛИННИК

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 10 червня 2021 року

№ 195
м. Мала Виска

Про затвердження Положення про
проведення першого фестивалю-конкурсу
аматорського відео «Окрилені мріями»
на території громади та кошторису витрат
З метою організації та проведення першого фестивалю-конкурсу
аматорського відео «Окрилені мріями» з нагоди відзначення Дня Молоді на
території громади, згідно з комплексною програмою розвитку культури,
краєзнавства та туризму на 2021-2023 роки, від 28 січня 2021 року №188
керуючись ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконавчий комітет Маловисківської міської ради,ВИРІШИВ:
1. Затвердити Положення про проведення першого фестивалю-конкурсу
аматорського відео «Окрилені мріями» на території Маловисківської
громади, присвяченого Дню Молоді (додаток 1).
2. Затвердити кошторис витрат для організації та проведення першого
фестивалю-конкурсу аматорського відео «Окрилені мріями» (додаток 2).
3. Координацію роботи щодо підготовки та організації проведення
фестивалю та церемонії нагородження переможців покласти на відділ
культури та туризму (Рижикова Ю.О.).
4. Централізованій бухгалтерії відділу культури та туризму Маловисківської
міської ради профінансувати кошти з міського бюджету, які передбачені
програмою розвитку культури, краєзнавства та туризму на 2021 рік.
5. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету від
13 травня 2021 року № 161.
6. 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 10.06.2021р. року № 195
ПОЛОЖЕННЯ
про проведення першого фестивалю-конкурсу аматорського відео
«Окрилені мріями»
І. Загальні положення:
1.1. Фестиваль-конкурс аматорського відео проводиться один раз на рік в
червні місяці на території Маловисківської громади на центральній площі
м.Мала Виска.
1.2. Засновниками та організаторами фестиваль-конкурсу є відділ
культури та туризму Маловисківської міської ради.
ІІ. Мета конкурсу:
2.1. Виявлення і підтримка молодих талантів Маловисківщини.
2.2. Розвиток творчого, культурного, морального, та естетичного
потенціалів молоді.
2.3. Популяризація загальнолюдських цінностей.
ІІІ. Умови для учасників:
3.1. У фестивалі-конкурсі бере участь молодь від 14 до 35 років (дозволяється
командна робота). Від кожного учасника (команди) приймається одне відео.
3.2. Тема фестивалю-конкурсу аматорського
оптимістичного, позитивного, комічного характеру.

відео

-

довільна,

3.3. До участі у фестивалі-конкурсі не допускаються фільми:
- що пропагують насильство, расову ненависть, ображають релігійні та
національні погляди, людську гідність окремої особи або групи осіб,
порушують чинне законодавство України;
- політичної тематики;
- які містять рекламу фірм, послуг, товарів в явному або прихованому
вигляді.
Під час створення фільмів всі учасники обов’язково повинні дотримуватися
карантинних заходів.
3.4. Тривалість відео – не більше 5 хвилин.
3.5. Відео-роботи можуть бути представлені у таких формах:
- соціальний ролик;
- ігровий короткометражний фільм;
- кліп (сюжетний музичний фільм);
- документальний короткометражний фільм;
- анімація.

Відео-робота повинна мати титри, які несуть інформацію про назву
відеофільму, прізвище режисера, оператора, головних героїв, рік створення,
тощо.
3.6. Аматорські відеоролики, які беруть участь у фестивалі – конкурсі, не
можуть бути опубліковані у вільному доступі у мережі Інтернет до
оголошення результатів конкурсу. Також, відеофільми приймаються
виключно українською мовою.
3.7. Організатори фестивалю-конкурсу залишають за собою право в
безапеляційному порядку виключити з числа учасників відео роботи, які не
виконуватимуть умови фестивалю, порушуватимуть Положення про
фестиваль – конкурс.
3.8 Перегляд відеороликів проводиться за 10 днів до початку конкурсу з 02
по 15 червня 2021 року у відділі культури та туризму Маловисківської
міської ради.
3.9. Голосування у соціальних мережах триватиме з 16 червня по 24 червня
2021 року до 18:00 год.
3.10. Відеоролики, які наберуть найбільшу кількість голосів у соціальних
мережах будуть переможцями фестивалю-конкурсу.
3.11. Бажаючі брати участь у фестивалі-конкурсі надсилають анкету-заявку
до відділу культури та туризму на ел. адресу mv_mvk@ukr.net. Прийом
анкет-заявок завершується 15 червня. Додаткову інформацію можна
отримати за тел. 066-198-79-23, 095-33-75-781.
3.12. Підведення підсумків та нагородження учасників фестивалю –
конкурсу буде оголошено 27 червня 2021 року о 18:00 год. на
центральній площі міста.
IV. Нагородження
4.1. Нагороди для переможців фестивалю-конкурсу:
I місце – сертифікат на суму 3 тисяч гривень;
ІІ місце – сертифікат на суму 2 тисячі гривень;
ІІІ місце – сертифікат на суму 1 тисяча гривень.
Керуючий справами виконавчого комітету
Маловисківської міської ради

Л.ЛИННИК

Додаток № 1
до Положення про проведення
першого фестиваль-конкурсу
аматорського відео
«Окрилені мріями»
Анкета-заявка
на участь у фестивалі-конкурсі аматорського відео
«Окрилені мріями»
Назва відеоролику: _________________________________________________
ПІБ режисера:__________________________________________________
ПІБ оператора:_________________________________________________
ПІБ головних героїв:____________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Коротко про відеоролик :____________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Контактний номер телефону_________________________________________
Додаткова інформація
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Шляхом подання цієї заявки на участь у фестивалі-конкурсі аматорського
відео, ми даємо гарантію, що авторські права на твори належать авторам,
зазначеним у заявці, і не порушують авторських прав.
Керуючий справами виконавчого комітету
Маловисківської міської ради

Л.ЛИННИК

Додаток 2
до рішення виконкому
від 10.06.2021р. року № 195
Кошторис витрат
для підготовки та проведення Дня Конституції України, та першого
фестивалю-конкурсу аматорського відео «Окрилені мріями»
на території Маловисківської громади
№
з/п

Найменування заходів

Витрати
(тис. грн.)

1

Сертифікати для нагородження переможців 6000,00
фестивалю-конкурсу

2

Відеозйомка

1900,00

3

Статуетки для нагородження

900,00

4

Оформлення сцени

2000,00

5

Квіткова продукція

1200,00

ВСЬОГО:

12000,00

Керуючий справами виконавчого комітету
Маловисківської міської ради

Розпорядник
коштів

Відділ
культури та
туризму
Відділ
культури та
туризму
Відділ
культури та
туризму
Відділ
культури та
туризму
Відділ
культури та
туризму

Л.ЛИННИК

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 10 червня 2021 року

№ 196
м. Мала Виска

Про виділення коштів для підготовки
та проведення театралізованого дійства до свята
Івана Купала та святкування Дня села в селах:
Олександрівка, Паліївка, Первомайське,
Лозуватка, Мануйлівка та Миролюбівка
З метою популяризації кращих національних традицій, звичаїв та
обрядів українського народу, організації змістовного дозвілля жителів
громади, та належного відзначення на території громади театралізованого
дійства Івана Купала, згідно з комплексною програмою розвитку культури,
краєзнавства та туризму на 2021-2023 роки, від 28 січня 2021 року №188
керуючись ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконавчий комітет Маловисківської міської ради,ВИРІШИВ:
1. Підготувати та провести загальноміське театралізоване дійство Івана
Купала 06 липня 2021 року в м. Мала Виска на березі річки Вись, День
села Олександрівки 04 липня 2021 року в с.Олександрівка, День села
Паліївки 07 липня 2021 року в с. Паліївка, День села Первомайське 12
липня 2021 року в с.Первомайське, День села Лозуватки 15 липня 2021
року в с. Лозуватка, День села Миролюбівки 20 червня 2021 року в с.
Миролюбівка, День села Мануйлівки 24 липня 2021 року в с.Мануйлівка.
2. Створити організаційний комітет з підготовки та проведення
театралізованого дійства Івана Купала та Дня села Олександрівки,
Паліївки, Первомайське, Лозуватки, Миролюбівки, Мануйлівки у складі,
згідно з додатком 1.
3. Затвердити план заходів з підготовки та проведення театралізованого
дійства Івана Купала та Дня села Олександрівки, Паліївки, Первомайське,
Лозуватки, Миролюбівки, Мануйлівки, згідно з додатком 2.

4. Централізованій бухгалтерії відділу культури та туризму Маловисківської
міської ради профінансувати кошти з міського бюджету, які передбачені
програмою розвитку культури, краєзнавства та туризму на 2021 рік,
згідно з додатком 3.
5. 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 10.06.2021 р.№ 196
СКЛАД
організаційного комітету з підготовки та проведення
у Маловисківській громаді заходів до свята Івана Купала та Днів села
Гульдас Юрій Леонідович
голова,

Маловисківський міський

Бровченко Світлана Іванівна
туризму

голова оргкомітету
методист відділу культури і
виконавчого комітету

Маловисківської
міської ради, секретар
оргкомітету
Члени оргкомітету:
Бакалінський Олександр Михайлович
голови з питань

перший заступник міського
діяльності виконавчих органів

ради
Постолюк Леся Анатоліївна

секретар міської ради

Жовтило Алла Василівна
питань

заступник міського голови з
діяльності виконавчих органів

ради
Шамка Людмила Валеріївна
с.Веселе
Бобринець Валерій Миколайович
с.Тарасівка,

староста села Паліївка,
староста с.Олександрівка,
с.Новомиколаївка

Тупаленко Наталія Вікторівна

староста с.Первомайське

Головач Олександр Іванович

староста с.Лозуватка, с.Димине

Ткаченко Наталія Петрівна

староста с.Миролюбівка

Баранік Михайло Михайлович
с.Лунківка

староста с. Мануйлівка,

Рижикова Юлія Олександрівна
туризму

начальник відділу культури і
виконавчого комітету

Маловисківської
міської ради
Онипсенко Валерій миколайович
молоді та спорту

начальник відділу освіти,
виконавчого комітету

Маловисківської
Лисенко Володимир Павлович
МКП»
Король Леся Трохимівна
дитячої

міської ради
директор КП «Мала Виска
директор Маловисківської
школи мистецтв

Кузьмич Володимир Павлович
ДЮЦ «Вись»

директор Маловисківського
відділу освіти, молоді та спорту

виконавчого
комітету Маловисківської
міської ради

Керуючий справами виконавчого комітету
Маловисківської міської ради

Л. ЛИННИК

Додаток 2
до рішення виконкому
від 10.06.2021 р.№ 196
ПЛАН ЗАХОДІВ
з підготовки та проведення театралізованого дійства Івана Купала та
Днів села
1. Провести театралізоване дійство Івана Купала 06 липня 2021 року на
березі річки
Вись м. Мала Виска, День села Паліївки 07 липня 2021 року в центрі села
Паліївка, День села Олександрівки 04 липня 2021 року в центрі села
Олександрівка, День села Первомайське 12 липня 2021 року в центрі села
Первомайське, День села Лозуватки 15 липня 2021 року в центрі села
Лозуватка, День села Миролюбівки 20 червня 2021 року в с. Миролюбівка,
День села Мануйлівки 24 липня 2021 року в центрі села Мануйлівка.
відділ культури і туризму
Маловисківської міської ради
04, 06, 07, 12, 15, 20, 24 липня 2021 року
2. Здійснити додаткові заходи щодо благоустрою території берега річки Вись
та місця
проведення театралізованого дійства Івана Купала та Дня села Паліївки,
Олександрівки, Первомайське, Лозуватки, Мануйлівки
КП «Мала Виска-МКП»
Старости сіл
до 04, 06, 07,12, 15, 20, 24 липня 2021 року
3. Підготувати сценарії проведення театралізованого дійства Івана Купала
та Дня села Паліївки, Олександрівки, Первомайське, Лозуватки, Мануйлівки.
Забезпечити музичне оформлення святкових заходів
відділ культури і туризму
Маловисківської міської ради
до 04, 06, 07, 15, 20, 24 липня 2021 року
4. Забезпечити:
- підключення до електропостачання звукопідсилюючої апаратури
КП «Мала Виска-МКП»
04, 06, 07,12, 15,20, 24 липня 2021 року
- перевезення подіумів для імпровізованої сцени, їх встановлення, демонтаж і
перевезення після свята
КП «Мала Виска-МКП»
06 липня 2021 року (м.Мала Виска)
- перевезення звукопідсилюючої апаратури і декорацій перед початком
заходів та після їх закінчення
КП «Мала Виска-МКП»
06 липня 2021 року

- встановлення сміттєвих урн на території проведення заходу та слідкування
за їх наповнюваністю
КП «Мала Виска-МКП»
06 липня 2021 року
Старости
04, 07, 12, 15, 20, 24 липня 2021 року
- дрова для купальського багаття та їх перевезення
КП «Мала Виска-МКП»
06 липня 2021 року
- висвітлення у місцевих засобах масової інформації та на сайті міської ради
проведення культурно-мистецьких заходів
загальний відділ
Маловисківської міської ради
- організацію належного громадського порядку, протипожежної безпеки під
час проведення масових заходів
Маловисківський відділ поліції
ГУ НП України в
Кіровоградській області
06 липня 2021 року
- організацію замовлення та розміщення торгових точок, дитячих атракціонів
та
надувних гірок під час проведення заходів
Міська рада, старости
04, 06, 07, 12, 15, 20, 24 липня 2021 року
Керуючий справами виконавчого комітету
Маловисківської міської ради

Л.ЛИННИК

Додаток 3
до рішення виконкому
від 10.06.2021 р.№ 196
Кошторис витрат
для підготовки та проведення театралізованого дійства до свята Івана Купала
та святкування Дня села в селах: Олександрівка, Паліївка, Первомайське,
Лозуватка, Мануйлівка та Миролюбівка
№
з/п

1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Найменування заходів

Оформлення сценічних майданчиків
для
проведення заходів
Придбання атрибутів, призів для
розваг та конкурсів.
Організація свята села в с.Паліївка

Витрати
(тис. грн.)

3000.00

Відділ культури
та туризму

3500.00

Відділ культури
та туризму
Відділ культури
та
туризму
Відділ культури
та туризму
Відділ культури
та туризму
Відділ культури
та туризму
Відділ культури
та туризму
Відділ культури
та туризму

10000.00

Організація свята села в
с.Олександрівка
Організація свята села в с.
Первомайське
Організація свята села в с. Лозуватка

6500.00

Організація свята села в
с.Миролюбівка
Організація свята села в с.Мануйлівка

6500,00

Всього :

Керуючий справами виконавчого комітету
Маловисківської міської ради

Розпорядник
коштів

3000.00
8500,00

8500,00
49500,00

Л.ЛИННИК

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 10 червня 2021 року

№ 197
м. Мала Виска

Про
надання
дозволу
на
укладення договору – про
розподіл спадкового майна, від
імені малолітньої
Розглянувши звернення гр. Гвозделко Тетяни Миколаївни, 28.08.1981
року народження, яке надійшло 27.05.2021, № Г-972-П, до Маловисківської
міської ради, витяг з протоколу № 3 засідання Комісії з питань захисту прав
дитини Маловисківської міської ради від 08.06.2021 та клопотання служби у
справах дітей Маловисківської міської ради від 27.04.2021, керуючись ч. 1,
ст. 19, ст. 177 Сімейного кодексу України, ст. 1268, ст. 1273, п. 2 ст.ст. 1274,
1278 Цивільного кодексу України, ст. 17 Закону України «Про охорону
дитинства», пп. 4 п. “б” ч. 1 ст. 34 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», захищаючи майнові інтереси малолітньої дитини,
виконавчий комітет Маловисківської міської ради, ВИРІШИВ:
1.
Надати дозвіл гр. Гвозделко Тетяні Миколаївні, 28.08.1981 року
народження, на укладання договору про поділ спадкового майна від імені
малолітньої дитини Гвозделко Тетяни Юріївни, 06.02.2008 року народження.
2.
Надати дозвіл на вчинення нотаріальної дії - посвідчення договору про
поділ спадкового майна між спадкоємцями померлого гр. Гвозделко Юрія
Олександровича, (свідоцтво про смерть серії І-ОЛ № 304347 від 17.12.2020):
малолітньою донькою Гвозделко Тетяною Юріївною, 06.02.2008 року
народження;
дружиною гр. Гвозделко Тетяною Миколаївною, 28.08.1981 року
народження, відповідно до якого оформити за:
малолітньою донькою Гвозделко Тетяною Юріївною, 06.02.2008 року
народження;


½ житлового будинку з надвірними будівлями та спорудами за
номером 99 (дев’яносто дев’ять), що знаходиться за адресою: вулиця
Центральна, місто Мала Виска, Кіровоградської області;

½ земельної ділянки площею 0,1000га., кадастровий номер
3523110100:50:055:0015, що знаходиться за адресою: номер 99 (дев’яносто
дев’ять), вулиця Центральна, місто Мала Виска, Кіровоградської області;

½ земельної ділянки прощею 0,03111га., кадастровий номер
3523110100:50:055:0016, що знаходиться за адресою: номер 99 (дев’яносто
дев’ять), вулиця Центральна,місто Мала Виска, Кіровоградської області;
дружиною гр. Гвозделко Тетяною Миколаївною, 28.08.1981 року
народження:

½ житлового будинку з надвірними будівлями та спорудами за
номером 99 (дев’яносто дев’ять), що знаходиться за адресою: вулиця
Центральна, місто Мала Виска, Кіровоградської області;

½ земельної ділянки площею 0,1000га., кадастровий номер
3523110100:50:055:0015, що знаходиться за адресою: номер 99 (дев’яносто
дев’ять), вулиця Центральна, місто Мала Виска, Кіровоградської області;

½ земельної ділянки прощею 0,03111га., кадастровий номер
3523110100:50:055:0016, що знаходиться за адресою: номер 99 (дев’яносто
дев’ять), вулиця Центральна, місто Мала Виска, Кіровоградської області;

легковий автомобіль марки Volkswagen моделі Passat Highline 2.0, 2005
року випуску VIN WVWZZZ3BZ5Z000294;

будівля - нежитлового приміщення магазину за номером 68а,
(шістдесят вісім а), що знаходиться за адресою: вулиця Центральна, місто
Мала Виска, Кіровоградської області;

земельної ділянки площею 291,65кв.м., кадастровий номер
3523100000:50:069:0001 з спорудою за номером 68а (шістдесят вісім а), що
знаходиться за адресою: вулиця Центральна, місто Мала Виска,
Кіровоградської області;

гладкоствольна вогнепальна зброя моделі Сайга 410, калібру 410,
номер 1260838;

вогнепальна зброя для відстрілу набоїв з газом моделі НЕ 38
СОМРАСТ, калібру 9мм., Номер 007671.
3.
Зобов’язати гр. Гвозделко Тетяну Миколаївну, 28.08.1981 року
народження, надати службі у справах дітей Маловисківської міської ради,
належно завірену копію договору про поділ спадкового майна.
5.
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 10 червня 2021 року

№ 198
м. Мала Виска

Про надання одноразової
матеріальної допомоги
гр. Козаченко Я.В.
-----------------------------------------Розглянувши заяву гр. Козаченко Яни Валеріївни (паспорт ЕВ 236471
виданий 24 червня 2009 року), яка проживає у с. Миролюбівка по вул.
Вишнева, буд. № 19, 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
01 лютого 2021 року строком на 3 роки, керуючись ст. 34 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Програми та
Положення про надання одноразової матеріальної допомоги громадянам
Маловисківської міської територіальної громади на 2021 - 2023 роки,
затвердженої рішенням міської ради № 321 від 05 березня 2021 року,
виконавчий комітет Маловисківської міської ради,В И Р І Ш И В:
1. Надати гр. Козаченко Яні Валеріївні 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 10 червня 2021 року

№ 199
м. Мала Виска

Про надання одноразової
матеріальної допомоги
гр. Новікову Д.І.
Розглянувши заяву гр. Новікова Дмитра Ігоровича (паспорт 005541018
виданий 14 грудня 2020 року), який проживає у м. Мала Виска по вул.
Ковтуна, буд. № 7, 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
05 січня 2021 року строком на 3 роки ,керуючись ст. 34 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Програми та Положення
про
надання
одноразової
матеріальної
допомоги
громадянам
Маловисківської міської територіальної громади на 2021 - 2023 роки,
затвердженої рішенням міської ради № 321 від 05 березня 2021 року,
виконавчий комітет Маловисківської міської ради,В И Р І Ш И В:
1. Надати гр. Новікову Дмитру Ігоровичу 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 10 червня 2021 року

№ 200
м. Мала Виска

Про виділення матеріальної допомоги
для відшкодування витрат на забезпечення
осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю
технічними засобами для використання в
побутових умовах
Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
рішенням Маловисківської міської ради від 15 грудня 2020 року № 41 «Про
затвердження Програми забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з
інвалідністю технічними засобами для використання в побутових умовах на
2021 -2023 роки», виконавчий комітет Маловисківської міської ради,В И Р І Ш И В:
1. Надати матеріальну допомогу для відшкодування витрат на
забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю технічними
засобами для використання в побутових умовах громадянам
Маловисківської міської територіальної громади, згідно доданих
списків на загальну суму 4359,20 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 10 червня 2021 року

№ 201
м. Мала Виска

Про розгляд заяви Добрицької І.Д.
Розглянувши заяву Добрицької Інни Дмитрівни, яка проживає в м.
Мала Виска, вул. Льва Панкова 6, з проханням надати дозвіл на
асфальтування площадки автостоянки, площею 80 м², яка знаходиться біля
тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності за
адресою: вул. Містечкова 90/69, керуючись ст. 30 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», ст.28 Закону України «Про регулювання
містобудівної діяльності» та ДБН України В.2.3-4:2015 Автомобільні дороги
виконавчий комітет Маловисківської міської ради,ВИРІШИВ:
1. Надати дозвіл Добрицькій Інні Дмитрівні на асфальтування площадки
автостоянки, площею 80 м², яка знаходиться біля тимчасової споруди
для провадження підприємницької діяльності за адреою: вул. Містечкова
90/69.
2. Роботи з асфальтування виконати згідно ДБН України В.2.3-4:2015
Автомобільні дороги.
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 10 червня 2021 року

№ 202
м. Мала Виска

Про розгляд заяви Богаш Б.М.
Розглянувши заяву Богаш Богдана Михайловича, який проживає в м.
Мала Виска, вул. Матусівська 142, з проханням надати дозвіл на розміщення
апарату по очищені та розливу питної води в м. Мала Виска по вулиці
Шевченка, біля магазину «Новий світ», керуючись ст.30 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», ст.28 Закону України «Про
регулювання містобудівної діяльності», відповідно до Наказу Мінрегіонбуду
№ 244 від 21.10.2011 року, із змінами внесеними згідно з Наказом
Міністерства розвитку громад та територій № 284 від 23.11.2020 року,
договору оренди № 3 від 20 травня 2021 року, виконавчий комітет
Маловисківської міської ради,ВИРІШИВ:
1. Надати дозвіл Богаш Богдану Михайловичу на розміщення тимчасової
споруди (апарату по очищені та розливу питної води) в місті Мала
Виска по вулиці Шевченка, № 56 б, біля магазину «Новий світ» на
земельній ділянці площею 250 кв.м.
2. Зобов'язати заявника виготовити паспорт прив'язки тимчасової споруди
для провадження підприємницької діяльності.
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 10 червня 2021 року

№ 203
м. Мала Виска

Про розгляд заяви Санісус І.С.
Розглянувши заяву Санісус Інни Степанівни, яка проживає в м. Мала
Виска, вул. В. Бровченка 29 з проханням погодити місця розташування
об'єкта дрібнороздрібної торгівлі, керуючись ст.30 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Маловисківської
міської ради,ВИРІШИВ:
1. Погодити розміщення Санісус Інні Степанівні об'єкта дрібно роздрібної
торгівлі з 10 червня 2021 року по 5 травня 2022 року у місті Мала Виска
по :
- вул. Велігіна ( схема №5)
- вул. Містечкова (схема №1)
2. Зобов'язати Санісус Інну Степанівну вчасно сплачувати місцеві податки
та збори КП «Міський ринок», згідно затверджених тарифів на послуги.
3. Попередити Санісус Інну Степанівну про необхідність:
-утримання прилеглої території в належному санітарному стані.
- заборону торгівлі в громадських місцях тютюновими виробами,
алкогольними та слабоалкогольними напоями.
-в обов'язковому порядку укласти з КП «Мала Виска Водоканал» договір
на вивезення ТПВ.
- дотримання правил торгівлі.
4. Рекомендувати гр. Санісус І.С. вищевказані місця дрібнороздрібної
торгівлі привести у відповідність до п.3.1.17, п.3.1.21 Правил благоустрою.
5. В разі недотримання вимог пунктів 2, 3, 4 даного рішення, дозвіл на
розміщення об'єкту торгівлі буде скасовано.
5.
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 10 червня 2021 року

№ 204
м. Мала Виска

Про розгляд заяви Процюк К.Ф.
Розглянувши заяву Процюк Ксенії Федорівни, яка проживає в м.
Мала Виска, вул. Горіхова 26, з проханням погодити місце розташування
об'єкту дрібнороздрібної торгівлі продукцією вирощеною у власному
господарстві, керуючись ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні» виконавчий комітет Маловисківської міської ради,ВИРІШИВ:
1. Погодити
Процюк
Ксенії
Федорівні
розміщення
об'єкту
дрібнороздрібної торгівлі у місті Мала Виска по :
- вул. Шевченка (схема №9)
2. Зобов'язати Процюк К.Ф. вчасно сплачувати місцеві податки та збори
КП «Міський ринок», згідно затверджених тарифів на послуги.
3. Попередити Процюк К.Ф. про необхідність:
-утримання прилеглої території в належному санітарному стані.
- заборону торгівлі в громадських місцях тютюновими виробами,
алкогольними та слабоалкогольними напоями.
-в обов'язковому порядку укласти з КП «Мала Виска Водоканал» договір
на вивезення ТПВ.
- дотримання правил торгівлі.
4. В разі недотримання вимог пунктів 2, 3 даного рішення, дозвіл на
розміщення об'єкту торгівлі буде скасовано.
5.
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 10 червня 2021 року

№ 205
м. Мала Виска

Про надання дозволу
на
проведення
робіт
по
видаленню
зелених
насаджень на території м.
Мала Виска
Розглянувши звернення головного спеціаліста відділу освіти, молоді та
спорту виконавчого комітету Маловисківської міської ради В.Мельчуцького,
від 23 квітня 2021 року вх. № 01-25/36/6, з проханням провести обстеження
аварійних дерев на території КЗ «Маловисківський ліцей», які несуть
небезпеку для життя і здоров’я дітей, працівників закладу та жителів міста, в
зв’язку з їх віковим станом, на підставі акта обстеження зелених насаджень,
що підлягають видаленню № 2 від 11 травня 2021 року, згідно висновку
комісії якої необхідно провести роботи по видаленню 5 дерев породи
«Тополя», 1 дерева породи «Горобина», 1 дерева породи «Верба» та
пересадження 20 шт. кущів які знаходяться по вул. Велігіна, 4/82а в місті
Мала Виска, відповідно до ст. 30 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», ст. 10 Закону України «Про благоустрій
населених пунктів», Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо охорони тваринного світу» №322-VIII від 9
квітня 2015 року, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
01.08.2006 року №1045 «Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів,
газонів і квітників у населених пунктах» та рішення сесії Маловисківської
міської ради №488 від 27 квітня 2021 року «Про створення комісії з
обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню на території
Маловисківської міської ради», беручи до уваги пропозиції комісії при
виконавчому комітеті міської ради щодо доцільності проведення
вищевказаних робіт, виконавчий комітет Маловисківської міської ради,В И Р І Ш И В:
1. Надати
дозвіл
КП «Мала Виска-МКП»
без оплати їх
відновлювальної вартості на проведення робіт по видаленню 5 дерев
породи «Тополя», 1 дерева породи «Горобина», 1 дерева породи «Верба»,

та пересадження 20 кущів, які знаходяться по вул. Велігіна, 4/82а в місті
Мала Виска на території КЗ «Маловисківський ліцей».
2. Попередити керівника комунального підприємства «Мала Виска
МКП» Лисенка В.П. дотримуватися правил безпеки при проведенні
вищевказаних робіт.
3. Територію на місці видалених
дерев привести в належний
санітарний стан.
4. Враховуючи настання «Сезону тиші» роботи розпочати після 15
червня 2021 року.
5. Секретарю комісії з обстеження зелених насаджень, що підлягають
видаленню на території Маловисківської міської ради Горбунову О.Ф.
підготувати ордер на видалення зелених насаджень.
6. 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 10 червня 2021 року

№ 206
м. Мала Виска

Про надання дозволу
на
проведення
робіт
по
видаленню
зелених
насаджень на території м.
Мала Виска
Розглянувши звернення начальника відділу освіти, молоді та спорту
виконавчого комітету Маловисківської міської ради В.Онипсенка, від 02
квітня 2021 року вх. № 01-25/31/6, з проханням провести обстеження
аварійних дерев на території парку біля паркану комунального закладу
дошкільної освіти «Ромашка», які несуть небезпеку для життя і здоров’я
дітей, працівників закладу та жителів міста, на підставі акта обстеження
зелених насаджень, що підлягають видаленню №1 від 11 травня 2021 року,
згідно висновку комісії якої необхідно видалити 7 дерев породи «Тополя»,
провести підрізання гілок 2 дерев породи «Ясень» та видалити 1- дерево на
території дитячого садочку породи «Абрикоса», які знаходяться по вул.
Спортивна, 9 в місті Мала Виска, в зв’язку з їх віковим станом, маючи
розлогі сухі бокові гілки і несуть потенційну загрозу, відповідно до ст. 30
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 10 Закону
України «Про благоустрій населених пунктів», Закону України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони
тваринного світу» №322-VIII від 9 квітня 2015 року, відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 року №1045 «Про затвердження
Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах» та
рішення сесії Маловисківської міської ради №488 від 27 квітня 2021 року
«Про створення комісії з обстеження зелених насаджень, що підлягають
видаленню на території Маловисківської міської ради», беручи до уваги
пропозиції комісії при виконавчому комітеті міської ради щодо доцільності
проведення вищевказаних робіт, виконавчий комітет Маловисківської
міської ради,В И Р І Ш И В:

1.Надати
дозвіл
КП «Мала Виска-МКП»
без оплати їх
відновлювальної вартості на проведення робіт по видаленню 7 дерев
породи «Тополя», підрізанню гілок 2 дерев породи «Ясень» та видалення
1- дерева породи «Абрикоса» на території закладу дошкільної освіти
«Ромашка», які знаходяться по вул. Спортивна, 9 в місті Мала Виска.
2. Попередити керівника комунального підприємства «Мала Виска
МКП» Лисенка В.П. дотримуватися правил безпеки при проведенні
вищевказаних робіт.
3. Територію на місці видалених
дерев привести в належний
санітарний стан.
4. Враховуючи настання «Сезону тиші» роботи розпочати після 15
червня 2021 року.
5. Секретарю комісії з обстеження зелених насаджень, що підлягають
видаленню на території Маловисківської міської ради Горбунову О.Ф.
підготувати ордер на видалення зелених насаджень.
6. 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 10 червня 2021 року

№ 207
м. Мала Виска

Про надання дозволу
на
проведення
робіт
по
видаленню
зелених
насаджень
на
території
Олександрівського
старостинського
округу
Маловисківської
міської
ради
Розглянувши заяви старости Олександрівського старостинського
округу Маловисківської міської ради В.М.Бобринця від 13 травня 2021
року вх. № 1501 та №1582 від 21 травня 2021 р. з проханням провести
обстеження зелених насаджень, які знаходяться на території: парку, дитячого
майданчику, кладовища та будинку культури в селі Олександрівка,
Маловисківського району, які несуть небезпеку для життя і здоров’я дітей,
працівників, жителів села, в зв’язку з їх віковим станом, на підставі акта
обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню №4 від 24 травня
2021 року, згідно висновку комісії якої необхідно видалити: 6 - дерев породи
«Тополя», 4 – дерева породи «Береза», 1 – дерево породи «Каштан», 1 –
дерево породи «Клен», провести санітарну очистку (видалення сухих гілок) 5
– дерев породи «Береза», 9 – дерев породи «Ясень», 1 – дерево породи
«Горіх», провести пониження крони: 1 - дерева породи «Береза», а також
необхідності очистки території парку на площі 0,5 га від самосійних
насаджень різних порід (діаметр кореневої шийки до 5 см.), які знаходяться в
с.Олександрівка, надати дозвіл КП «Мала Виска-МКП» на проведення
вищезазначених робіт, відповідно до ст. 30 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», ст. 10 Закону України «Про благоустрій
населених пунктів», Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо охорони тваринного світу» №322-VIII від 9
квітня 2015 року, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
01.08.2006 року №1045 «Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів,
газонів і квітників у населених пунктах» та рішення сесії Маловисківської
міської ради №488 від 27 квітня 2021 року «Про створення комісії з

обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню на території
Маловисківської міської ради», беручи до уваги пропозиції комісії при
виконавчому комітеті міської ради щодо
доцільності проведення
вищевказаних робіт, виконавчий комітет міської ради,В И Р І Ш И В:
1. Надати
дозвіл
КП «Мала Виска-МКП» без оплати їх
відновлювальної вартості на проведення робіт:
- по підрізуванню сухих гілок 7 - дерев породи «Ясень», які
знаходяться на території дитячого майданчику по вул.П.Кізіма, 2 в селі
Олександрівка;
- по підрізуванню сухих гілок 5 - дерев породи «Береза», видалення
4 - дерев породи «Береза», 1 – дерева породи «Каштан» та пониження
крони 1 – дерева породи «Береза», які знаходяться на території сільського
будинку культури по вул.Центральна, 1 в селі Олександрівка;
- по видаленню 2 - дерев породи «Тополя», підрізання гілок: 2 – дерев
породи «Ясень», 1 – дерева породи «Горіх», які знаходяться на території
Олександрівської філії КЗ «Маловисківський ліцей ім.Г.М.Перебийноса» по
вул.Центральна в селі Олександрівка;
- по розчистці зелених насаджень на території колишнього саду
площею 0,5 га від самосійних насаджень різних порід та видаленню 4 дерев породи «Тополя» біля Олександрівської філії КЗ «Маловисківський
ліцей ім.Г.М.Перебийноса» по вул.Центральна в селі Олександрівка,
Маловисківського району;
- по видаленню 1 – дерева породи «Клен» на території кладовища, яке
знаходиться за межами с.Олександрівка.
2. Попередити керівника комунального підприємства «Мала Виска
МКП» Лисенка В.П. дотримуватися правил безпеки при проведенні
вищевказаних робіт.
3. Територію на місці видалених
дерев привести в належний
санітарний стан.
4. Враховуючи настання «Сезону тиші» роботи розпочати після 15
червня 2021 року.
5. Секретарю комісії з обстеження зелених насаджень, що підлягають
видаленню на території Маловисківської міської ради Горбунову О.Ф.
підготувати ордер на видалення зелених насаджень.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на старосту
Олександрівського старостинського округу Маловисківської міської ради
Бобринця В.М.
Міський голова

Ю.ГУЛЬДАС

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 10 червня 2021 року

№ 208
м. Мала Виска

Про розгляд заяви ТОВ «МТС»
Розглянувши заяву директора ТОВ «Машинно-технічна станція», яке
зареєстровано в м. Мала Виска, вул. Центральна 132, про зміну поштової
адреси комплексу будівель, в зв’язку з дублюванням поштової адреси в
реєстрі нерухомого майна, керуючись ст. 40 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Положенням про порядок присвоєння поштових
адрес об’єктам нерухомості на території Маловисківської міської
територіальної громади, затвердженого рішенням сесії Маловисківської
міської ради № 1857 від 28 листопада 2019 року, виконавчий комітет
Маловисківської міської ради,ВИРІШИВ:
1. Змінити поштову адресу з вул. Центральна 132 на на поштову адресу
вул. Центральна 132 а.
2. Направити дане рішення в Маловисківське бюро технічної інвентаризації
для внесення змін до технічної документації .
3. Директору ТОВ «МТС» внести відповідні зміни до Єдиного Державного
реєстру.
4.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого
заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів влади
Бакалінського О.М.

Міський голова

Ю.ГУЛЬДАС

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 10 червня 2021 року

№ 209
м. Мала Виска

Про розгляд заяв громадян щодо
надання пільг по батьківській
платі за відвідування їхніми
дітьми
Паліївської
філії
«Гімназія-заклад
дошкільної
освіти» Маловисківської ЗОШ №
3 I-III ступенів
Розглянувши заяви громадян міської територіальної громади з
проханням надати пільгу по батьківській платі за відвідування їхніми дітьми
Паліївської філії «Гімназія-заклад дошкільної освіти» Маловисківської
загальноосвітньої школи № 3 I-III ступенів Маловисківської міської ради
Кіровоградської області «Колобок», врахувавши що заявники є
малозабезпеченими родинами, керуючись Законом України «Про місцеве
самоврядування в Україні», 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 «Колобок» на період з 1 червня 2021 року
по 1червня 2022 року слідуючим громадянам:
- Шевчук Святослав Ігорович – його син Шевчук Ігор Святославович;
- Клочко Катерині Сергіївні-її син Антонюк Андрій Миколайович.
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 10 червня 2021 року

№ 210
м. Мала Виска

Про виділення коштів на
поховання гр. К.Л.О.
Розглянувши заяву гр. К.О.В. ( паспорт № ----- від ------ року), який
проживає за адресою: вул.Ц., буд.№ --, с.Олександрівка, Кіровоградська
область, з проханням виділити кошти на поховання його матері гр. К.Л.О.,
яка померла 19.05.2021 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.О.В. на
поховання його матері гр. К.Л.О..
2. Кошти, вказані в п.1 даного рішення, виділити по коду 3242 «Інші
видатки на соціальний захист».
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В.

Міський голова

Ю.ГУЛЬДАС

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 10 червня 2021 року

№ 211
м. Мала Виска

Про виділення коштів на
поховання гр. Н.Р.О.
Розглянувши заяву гр. Н.Г.А. ( паспорт ---№ ----- виданий
Маловисківським РВ УМВС України від ---- року), яка проживає за
адресою: вул.В, буд.№ ---, м. Мала Виска, Кіровоградська область, з
проханням виділити кошти на поховання її сина гр. Н.Р.О., який помер
11.05.2021 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.Н.Г.А. на
поховання її сина гр. Н.Р.О.
2. Кошти, вказані в п.1 даного рішення, виділити по коду 3242 «Інші
видатки на соціальний захист».
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В.

Міський голова

Ю.ГУЛЬДАС

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 10 червня 2021 року

№ 212
м. Мала Виска

Про повідомну реєстрацію колективного договору
між адміністрацією та трудовим колективом комунального
закладу дошкільної освіти «Калинка» на 2021-2026 роки
Керуючись п.п.9 п.б ч.1 ст.34 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Законом України «Про колективні договори і
угоди», постановою Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2013 року №
115 «Про порядок повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і
територіальних угод, колективних договорів», виконавчий комітет
Маловисківської міської ради,ВИРІШИВ:
1.Провести повідомну реєстрацію колективного договору між адміністрацією
та трудовим колективом комунального закладу дошкільної освіти «Калинка»
на 2021-2026 роки.
2. Керуючому справами (секретарю) виконавчого комітету Маловисківської
міської ради зробити напис на першій сторінці колективного договору на
2021-2026 роки та внести в реєстр колективних договорів запис про
повідомну реєстрації колективного договору між адміністрацією та трудовим
колективом комунального закладу дошкільної освіти «Калинка».
3.Контроль за виконанням рішення залишаю за собою.

Міський голова

Ю.ГУЛЬДАС

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 10 червня 2021 року

№ 213
м. Мала Виска

Про
надання
грошової
допомоги на лікування гр.
Р. С.І.
Розглянувши заяву гр. Р.С.І. (паспорт --- № ----виданий
Маловисківським РВ УМВСУ ---- року), який проживає в м. М. В, вул. Ц, №
64 а-12,
з проханням надати допомогу на лікування, враховуючи
матеріальний стан заявника та діагноз, 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 № 321 від 5 березня 2021 року, виконавчий комітет
Маловисківської міської ради,В И Р І Ш И В:
1. Виділити гр. Р.С.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 10 червня 2021 року

№ 214
м. Мала Виска

Про
надання
грошової
допомоги на лікування гр.
Ш.Л.В.
Розглянувши заяву гр. Ш.Л.В. (паспорт --- № ---виданий
Маловисківським РВ УМВСУ ------ року), яка проживає в с. П, пров.П, № 3,
з проханням надати допомогу на лікування, враховуючи матеріальний стан
заявника та діагноз, 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 № 321 від 5 березня 2021 року, виконавчий комітет Маловисківської
міської ради,В И Р І Ш И В:
1. Виділити гр. Ш.Л.В. 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 10 червня 2021 року

№ 215
м. Мала Виска

Про
надання
грошової
допомоги на лікування гр.
В.В.Л.
Розглянувши заяву гр. В.В.Л. (паспорт --- № -----виданий
Маловисківським РВ УМВСУ ------ року), який проживає в м. М.В., пров.
П., № 12, з проханням надати допомогу на лікування, враховуючи
матеріальний стан заявника та діагноз, 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 № 321 від 5 березня 2021 року, виконавчий комітет
Маловисківської міської ради,В И Р І Ш И В:
1. Виділити гр. В.В.Л. 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 10 червня 2021 року

№ 216
м. Мала Виска

Про
надання
грошової
допомоги на лікування гр.
Б.Б.М.
Розглянувши заяву гр. Б.Б.М. (паспорт --- № ----1
виданий
Кодильським РВ УМВСУ ----- року), який проживає в с.П., вул. Ш, № 14, з
проханням надати допомогу на лікування, враховуючи матеріальний стан
заявника та діагноз, 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 № 321 від 5 березня 2021 року, виконавчий комітет Маловисківської
міської ради,В И Р І Ш И В:
1. Виділити гр. Б.Б.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

