УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 12 липня 2021 року

№ 218
м. Мала Виска

Про виконання дохідної
частини загального фонду
бюджету Маловисківської
міської ради територіальної громади
за січень – червень 2021 року.

Заслухавши інформацію начальника фінансового управління міської
ради Лариси Похили про офіційний висновок щодо перевиконання
дохідної частини загального фонду бюджету територіальної громади
січень – червень 2021 року , відповідно до підпункту 1 частини «а» статті
28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 80
Бюджетного кодексу України, виконавчий комітет Маловисківської
міської ради,ВИРІШИВ:
1. Затвердити офіційний висновок щодо перевиконання дохідної
частини загального фонду
бюджету Маловисківської міської ради
територіальної громади за січень – червень 2021 року.
2. 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 12 липня 2021 року

№ 219
м. Мала Виска

Про заходи щодо організації
роботи по складанню проекту
(прогнозу)
бюджету
Маловисківської
міської
територіальної громади на 2022 рік
та його прогнозу на 2023-2024
роки
Відповідно до ст. 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», ст.ст.75,751 Бюджетного Кодексу України, наказу Міністерства
фінансів України від 31.05.2019 № 228 «Про затвердження Методичних
рекомендацій щодо підготовки та затвердження Бюджетного регламенту
проходження бюджетного процесу на місцевому рівні» та з метою
забезпечення своєчасного складання проекту бюджету Маловисківської
міської територіальної громади на 2022 рік та його прогнозу на 2023-2024
роки виконавчий комітет Маловисківської міської ради,ВИРІШИВ:
1. Затвердити склад робочої групи з підготовки проекту (прогнозу)
бюджету Маловисківської міської територіальної громади на 2022 рік та його
прогнозу на 2023-2024 роки (додаток 1).
2. Затвердити план організаційних заходів щодо складання проекту
(прогнозу) бюджету Маловисківської міської територіальної громади на 2022
рік та його прогнозу на 2023-2024 роки (додаток 2).
3. Фінансовому управлінню міської ради забезпечити здійснення
загальної координації та організації роботи щодо складання проекту бюджету
Маловисківської міської територіальної громади на 2022 рік та його прогнозу
на 2023-2024 роки.
4. Рекомендувати Маловисківській ДПІ ГУ ДПС у Кіровоградській
області вжити дієві заходи щодо поліпшення стану сплати податків, зборів і
платежів до бюджету Маловисківської міської територіальної громади з
метою зменшення податкової заборгованості з платежів до бюджету та
збільшення дохідної частини бюджету Маловисківської міської

територіальної громади, взяти участь у формуванні планових показників
дохідної частини бюджету Маловисківської міської територіальної громади
на 2022 рік та прогнозних показників на 2023-2024 роки.
5. Виконавчим органам Маловисківської міської ради - головним
розпорядникам коштів місцевого бюджету забезпечити виконання даного
рішення та інформувати фінансове управління міської ради щодо виконання
плану організаційних заходів у визначені терміни.
6. 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 12 липня 2021 року

№ 220
м. Мала Виска

Про виділення коштів на забезпечення заходів,
пов’язаних з діяльністю Маловисківської
міської ради у липні 2021 року
______________________________
З метою фінансового забезпечення та належної організації заходів,
пов’язаних з діяльністю Маловисківської міської ради у липні 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 заходів у липні 2021
року (додаток 1).
2. Відділу бухгалтерського обліку міської ради видатки у сумі 141 000
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 12.07.2021 р. № 220
Кошторис витрат
на фінансування заходів, пов’язаних з діяльністю
Маловисківської міської ради у липні 2021 року
№
Найменування видатків
з/п
1. Живі квіти для привітань, нагороджень та
покладань (ювілеї та дні народження
працівників, день пам’яті Л.М.Панкова,
проведення Дня Держаного Прапора, День
Незалежності України, День міста Мала
Виска)
2. Придбання і виготовлення пам’ятних
адрес, вітання ювілярів, придбання Подяк
та Почесних грамот до Дня Незалежності
України та Дня міста Мала Виска
3. Продукти, вода для організації заходів,
прийомів та засідань
4. Оплата послуг щодо організації концертів,
виступу артистів до Дня Незалежності
України та Дня міста Мала Виска
5. Виготовлення поліграфічної, друкованої
та сувенірної продукції для організації та
проведення заходів
ВСЬОГО:

Керуючий справами виконавчого комітету
Маловисківської міської ради

Витрати
(тис. грн.)
1000.00

1000.00

1000.00
135 000.00

3000

141 000.00

Л.ЛИННИК

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 12 липня 2021 року

№ 221
м. Мала Виска

Про організацію та проведення заходів
присвячених річниці утворення
Маловисківської міської ТГ
З метою відзначення 6-ї річниці створення Маловисківської
територіальної 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. Організувати та провести 14 серпня 2021 року урочистості та
святковий концерт з нагоди 6-ї річниці створення Маловисківської
територіальної громади на площі м. Мала Виска.
2. Затвердити кошторис витрат для організації та проведення заходу
(додаток 1.)
3. 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.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В.

Міський голова

Ю. ГУЛЬДАС

Додаток 1
до рішення виконкому
від 12.07.2021р. року № 221

Кошторис витрат
для підготовки та проведення заходу
присвяченого до 6-ї річниці створення Маловисківської ТГ
№
з/п
1

Найменування заходів

Витрати Розпорядни
(тис. грн.) к коштів

Оформлення сцени

1000

ВСЬОГО:

1000

Керуючий справами виконавчого комітету
Маловисківської міської ради

Відділ
культури та
туризму

Л.ЛИННИК

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 12 липня 2021 року

№ 222
м. Мала Виска

Про виділення коштів для організації
та проведення заходів з нагоди 30-ї річниці
Незалежності України та Дня міста Малої Виски
З метою забезпечення належної організації підготовки та проведення
в Маловисківській територіальній громаді заходів з нагоди 30-ї річниці
Незалежності України та Дня міста, згідно з комплексною програмою
розвитку культури, краєзнавства та туризму на 2021-2023 роки, від 28 січня
2021 року №188, керуючись ст.28, ст.32 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», виконавчий комітет Маловисківської міської
ради,ВИРІШИВ:
1. Організувати та провести 24 серпня 2021 року заходи до Дня
Незалежності та Дня міста.
2. Начальнику відділу культури та туризму міської ради Ю.Рижиковій:
- організувати святковий парад вишиванок;
- забезпечити виготовлення святкового постеру до 16 серпня;
- організувати забезпечення технічним, звуковим та світловим
обладнанням заходу;
- забезпечити організацію проведення «Каша-фест» та розважальні
заходи (місцевий парк);
забезпечення сценарію та ведучими святкових заходів;
- виставка з декоративно-ужиткового мистецтва (міський парк);
- фестиваль аматорського мистецтва «Серпневі зорі»;
- патріотичний флешмоб (площа міста);
- урочистості та святковий концерт.
3.Виділити кошти відповідно до кошторису витрат (додаток 1).
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.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 12 липня 2021р. № 222

Кошторис витрат
щодо організації та проведення заходів з нагоди
30-ї річниці Незалежності України та Дня міста Малої Виски
№
з/п
1

Найменування заходів

Мистецькі
забезпечення

послуги

та

Витрати Розпорядни
(тис. грн.) к коштів

технічне 65 000

2. Феєрверк

20 000

3. Сувенірна продукція, постер, рамки

15 000

ВСЬОГО:

Керуючий справами виконавчого комітету
Маловисківської міської ради справами

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

100 000

Л.ЛИННИК

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 12 липня 2021 року

№ 223
м. Мала Виска

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету
Маловисківської міської ради №182 від 13.05.2021 року
«Про розгляд заяви Стегар М.В.»
З метою упорядкування адресного господарства та виявленням
неточностей в присвоєнні адреси, керуючись ст. 40 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Маловисківської
міської ради, ВИРІШИВ:
1. Рішення виконавчого комітету Маловисківської міської ради №182 від
13.05.2021 року «Про розгляд заяви Стегар М.В.» викласти в іншій
редакції:
 змінити поштову адресу об'єкту нерухомого майна з вул. Європейська
74 на поштову адресу вул. Європейська 76 а.
2. Направити дане рішення в Маловисківське бюро технічної інвентаризації
для внесення змін до технічної документації .
3. Стегар М.В. внести відповідні зміни до Єдиного Державного реєстру.
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 12 липня 2021 року

№ 224
м. Мала Виска

Про розгляд заяви Карпової К.Я.

Розглянувши заяву Карпової Катерини Якимівни, яка проживає в м.
Мала Виска, провулок Тобілевича, № 3 про присвоєння поштової адреси,
відповідно до договору купівлі – продажу № 1449 вказано стара назва
вул.Матросова, 19, враховуючи акт обстеження комісії від 29 червня 2021
року та в зв’язку з перешкодою у оформленні документів, керуючись ст. 40
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий
комітет Маловисківської міської ради,ВИРІШИВ:
1. Змінити поштову адресу житлового будинку з вул.Матросова, 19 на
поштову адресу провулок Тобілевича, 3.
2. Направити дане рішення в Маловисківське бюро технічної інвентаризації
для внесення змін до технічної документації.
3. Карповій К.Я. 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 12 липня 2021 року

№ 225
м. Мала Виска

Про затвердження актів обстеження
за заявою Снісар Ю.Ю.
Розглянувши заяву Снісар Юрія Юрійовича №С-973-П від
27.05.2021 року про обстеження п’яти нежитлових будівель по
вул.В.Бровченка, з метою оформлення права власності об’єктів нерухомого
майна за набувальною давністю, беручи до уваги акти обстеження об’єктів
нерухомого майна від 15 червня 2021 року, керуючись статтею 29 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 344 «Цивільного
кодексу України», виконавчий комітет Маловисківської міської ради,ВИРІШИВ:
1. Затвердити акти обстеження об’єктів нерухомого майна, а саме:
- акт №1 від 15 червня 2021 року - на виробничий будинок з господарськими
(допоміжними) будівлями та спорудами, який знаходиться в м.Мала Виска,
вул.Володимира Бровченка, 63-Б/1 (додається);
- акт №2 від 15 червня 2021 року - на виробничий будинок з господарськими
(допоміжними) будівлями та спорудами, який знаходиться в м.Мала Виска,
вул.Володимира Бровченка, 63-К;
акт №3 від 15 червня 2021 року – на виробничий будинок з
господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами, який знаходиться в
м.Мала Виска, вул.Володимира Бровченка, 63-Ж/1;
акт №4 від 15 червня 2021 року - на громадський будинок з
господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами, який знаходиться в
м.Мала Виска, вул.Володимира Бровченка, 79-а;
- акт №5 від 15 червня 2021 року - на виробничий будинок з господарськими
(допоміжними) будівлями та спорудами, який знаходиться в м.Мала Виска,
вул.Володимира Бровченка, 79-Б.
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 12 липня 2021 року

№ 226
м. Мала Виска

Про затвердження схем розміщення та
правил роботи об’єктів тимчасової
дрібнороздрібної торгівлі на території
Маловисківської
територіальної
громади
Враховуючи необхідність упорядкування тимчасової /на літній період/
дрібнороздрібної торгівлі, громадського харчування та сфери послуг,
підвищення якості обслуговування споживачів на території Маловисківської
територіальної громади, керуючись ст.30 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Законами України «Про забезпечення
санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про безпечність та
якість харчових продуктів», постановою Кабінету Міністрів від 15.06.2006
року N 833 «Про затвердження Порядку провадження торговельної
діяльності та правил торговельного обслуговування населення», наказом
Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України №369 від
08.07.1996 року, зареєстрованим в Мін’юсті України 23.07.1996 року за
№372/1397 «Про затвердження Правил роботи дрібнороздрібної торговельної
мережі», іншими нормативно-правовими актами, які регулюють торговельну
діяльність, виконавчий комітет Маловисківської міської ради,ВИРІШИВ:
1. Затвердити схеми розміщення об’єктів (пунктів) дрібнороздрібної

торгівлі на території Маловисківської територіальної громади (додаток 1).
2. Затвердити правила роботи та порядок розміщення об’єктів (пунктів)
тимчасової дрібнороздрібної торгівлі на території Маловисківської
територіальної громади (додаток 2).
3. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету
Маловисківської міської ради № 335 від 13.09.2018 року.
4. Контроль за дотриманням вимог 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 12 липня 2021 року

№ 227
м. Мала Виска

Про розгляд заяви ПППВФ «Ацинус»
Розглянувши заяву ПППВФ «Ацинус», яке зареєстровано в м.
Кіровоград, вул. Карла Маркса, будинок 65, з проханням надати дозвіл на
розміщення зовнішньої реклами за адресою: м. Мала Виска, вул.
Європейська 70 а, керуючись ст..30 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» та рішенням Маловисківської міської ради
№1644 від 25 липня 2019 року «Про затвердження правил розміщення
зовнішньої реклами на території Маловисківської міської територіальної
громади», виконавчий комітет Маловисківської міської ради,ВИРІШИВ:
1. Надати дозвіл ПППВФ «Ацинус» на розміщення зовнішньої реклами за
адресою: м. Мала Виска, вул. Європейська 70 а.
2. Зобов'язати ПППВФ «Ацинус» виконати монтаж рекламних конструкцій
згідно технологічних схем, що подані до заяви.
3. ПППВФ «Ацинус» заключити договір з КП «Мала Виска Водоканал» на
вивіз ТПВ.
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 12 липня 2021 року

№ 228
м. Мала Виска

Про надання дозволу
на
проведення
робіт
по
видаленню
зелених
насаджень на території м.
Мала Виска
Розглянувши звернення начальника відділу культури та туризму
виконавчого комітету Маловисківської міської ради Рижикової Ю.О., від 10
червня 2021 року вх. № 1797, з проханням провести обстеження аварійного
дерева на території дитячої школи мистецтв, яке несе небезпеку для життя і
здоров’я дітей, працівників закладу та жителів міста, на підставі акта
обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню №5 від 16 червня
2021 року, згідно висновку комісії якої необхідно провести роботи по
видаленню - 1 дерева породи «Береза», яке знаходяться по вул. Центральна,
105 в місті Мала Виска, відповідно до ст. 30 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», ст. 10 Закону України «Про благоустрій
населених пунктів», відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
01.08.2006 року №1045 «Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів,
газонів і квітників у населених пунктах» 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 1 дерева
породи «Береза», яке знаходиться по вул. Центральна, 105 в місті Мала
Виска на території дитячої школи мистецтв.

2. Попередити керівника комунального підприємства «Мала Виска
МКП» Лисенка В.П. дотримуватися правил безпеки при проведенні
вищевказаних робіт.
3. Територію на місці видаленого дерева привести в належний
санітарний стан.
4. Директору дитячої школи мистецтв Л.Т.Король на місці видаленого
дерева, висадити молоді саджанці.
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 12 липня 2021 року

№ 229
м. Мала Виска

Про надання дозволу
на
проведення
робіт
по
видаленню
зелених
насаджень на території м.
Мала Виска
за межами
населеного
пункту
сел.Вишневе
Маловисківської
територіальної громади
Розглянувши заяви: гр. Ільїна В.І, №І-684-П від 12.04.2021 року, який
проживає с.Вишневе, вул.1 Травня, 25; гр. Ільїна В.В. №І-683-П від
12.04.2021 року та гр.Ільїної В.П. №І-682-П від 12.04.2021 року, кадастровий
№
3523100000:02:001:0294
площею
4,3
га,
кадастровий
№
3523100000:02:001:0296
площею
4,6
га.,
та
кадастровий
№
3523100000:02:001:0295 площею 4,4 га за межами населеного пункту
с.Вишневе, які вони обробляють особисто, з проханням надати дозвіл на
проведення підрізуванню гілок крайнього ряду полезахисної лісосмуги та
вирубки
самосійних насаджень породи «Клен Американський»
протяжністю 380 м., та 84 м. та інших порід, згідно плану схеми, яка
додається, враховуючи те, що самосійні насадження породи «Клен
американський» та інших порід біля полезахисної лісосмуги розрослись в
напрямку земельних ділянок (паїв) на 2 метра та гілки крайнього ряду
лісосмуги нагнуті в сторону вищевказаних земельних ділянок (паїв) чим
заважають проведенню повноцінного обробітку ґрунту затіняють посіви та
перешкоджають збору урожаю, враховуючи акт обстеження зелених
насаджень № 7 від 16.06.2021 року та відповідно до ст.30, ст.33 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 10 Закону України
«Про благоустрій населених пунктів», 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 гр. Ільїну Валерію Івановичу, Ільїну Віталію Валерійовичу та
Ільїній Валентині Петрівні дозвіл на проведення підрізуванню гілок
крайнього ряду полезахисної лісосмуги та вирубки самосійних насаджень
породи «Клен Американський» та інших порід, яка знаходяться біля його
земельних ділянок (паїв) для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва кадастровий кадастровий № 3523100000:02:001:0294 площею
4,3 га, кадастровий № 3523100000:02:001:0296 площею 4,6 га., та
кадастровий № 3523100000:02:001:0295 площею 4,4 га за межами населеного
пункту с.Вишневе, які він обробляє одноосібно, протяжністю 380 м., та 84
м., згідно плану схеми.
2. Попередити гр. Ільїна Валерія Івановича, Ільїна Віталія
Валерійовича та Ільїну Валентину Петрівну:
- дотримуватися правил безпеки при проведенні вищевказаних робіт;
- вищевказані роботи провести до 01.09.2021 року.
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 12 липня 2021 року

№ 230
м. Мала Виска

Про розгляд заяви Ткачук Ю.І.
Розглянувши заяву Ткачук Юлії Іванівни, яка проживає в м. Мала
Виска, І провулок Професійний , № 5, 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 Ткачук Юлії Іванівні розміщення об'єкту дрібнороздрібної
торгівлі з 08 липня 2021 року по 01 грудня 2021 року в м. Мала Виска по
:
- Вул. Шевченка (схема №9).
2. Зобов'язати Ткачук Ю.І. вчасно сплачувати місцеві податки та збори КП
«Міський ринок», згідно затверджених тарифів на послуги.
3. Попередити Ткачук Ю.І. 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 12 липня 2021 року

№ 231
м. Мала Виска

Про розгляд заяви Пилипенко Л.П.
Розглянувши заяву Пилипенко Лариси Петрівни, яка проживає в м.
Мала Виска, вул.Містечкова, 66, з проханням погодити місце розташування
об'єкту дрібнороздрібної торгівлі продукцією вирощеною у власному
господарстві та рекламною продукцією, керуючись ст.30 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконавчий комітет
Маловисківської міської ради,ВИРІШИВ:
1. Погодити Пилипенко Ларисі Петрівні розміщення об'єкту
дрібнороздрібної торгівлі з 15 липня 2021 року по 15 липня 2022 року
в м. Мала Виска по :
- вул. Центральна, біля приміщення ресторану (схема №3).
2. Зобов'язати Пилипенко Л.П. вчасно сплачувати місцеві податки та
збори КП «Міський ринок», згідно затверджених тарифів на послуги.
3. Попередити Пилипенко Л.П. 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 12 липня 2021 року

№ 232
м. Мала Виска

Про створення місцевої комісії з питань
формування пропозицій щодо потреби в
субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні
роботи, придбання житла та приміщень для
розвитку сімейних та інших форм виховання,
наближених до сімейних, підтримку малих
групових будинків та забезпечення
житлом дітей-сиріт, дітей позбавлених
батьківського піклування, осіб з їх числа
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021
року № 615 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні
роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших
форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових
будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування, осіб з їх числа», керуючись п.п. 2, п. Б ч. 1 ст.34 та
ст..40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий
комітет Маловисківської міської ради,ВИРІШИВ:
1. Утворити місцеву комісію з питань формування пропозицій щодо потреби
в субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні,
будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку
сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку
малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей
позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа (далі – Комісія) у
складі згідно з додатком 1.
2. Затвердити Положення про комісію з питань формування пропозицій щодо
потреби в субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні,
будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку
сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку

малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей
позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа (додаток 2).
3. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету
Маловисківської міської ради від 09 липня 2020 року № 515 «Про створення
комісії з питань формування пропозицій стосовно потреби щодо спрямування
коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні,
будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку
сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних та забезпечення
житлом дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, осіб з їх
числа, і визначення дітей, яким буде придбано житло, або призначено
грошову компенсацію ».
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило
А.В.

Міський голова

Ю. ГУЛЬДАС

Додаток 1
до рішення виконкому
від 12.07.2021 року № 232

СКЛАД
місцевої комісії з питань формування пропозицій щодо потреби
в субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні,
будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для
розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних,
підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт,
дітей позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

Гульдас
Юрій Леонідович

Голова комісії
- міський голова Маловисківської міської ради
Заступники голови комісії

Жовтило
Алла Василівна
Захватихата
Павло Васильович

- заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів Маловисківської міської
ради
- начальник служби у справах сім’ї та дітей
Маловисківської міської ради
Секретар комісії

Карабаєва
Олена Валентинівна

- спеціаліст ІІ категорії відділу соціального
захисту населення, праці та охорони здоров’я
Маловисківської міської ради
Члени комісії

Анусевич
Ярослав Вікторович
Білоног
Володимир
Геннадійович

- спеціаліст ІІ категорії юридичного відділу

Драна
Алла Василівна

- фахівець
із
соціальної
Маловисківський ЦНСП

Линник
Іванівна

- керуюча

Людмила

- начальник відділу архітектури, будівництва та
житлово-комунального
господарства
Маловисківської міської ради

справами

роботи

виконавчого

КП

комітету

Маловисківської міської ради
Інна

- спеціаліст ІІ категорії відділу соціального
захисту населення, праці та охорони здоров’я
Маловисківської міської ради

Онипсенко
Валерій
Миколайович

- начальник відділу освіти, молоді та спорту
Маловисківської міської ради

Піньковська Олена
Олександрівна

- начальник відділу бухгалтерського
Маловисківської міської ради

Похила
Лариса Василівна

- начальник
фінансового
Маловисківської міської ради

Хмара Іван Іванович

- директор КП Маловисківський ЦНСП

Шпак
Тетяна Миколаївна

- начальник
відділу соціального
населення, праці та охорони
Маловисківської міської ради

Щербак
Світлана
Олександрівна

- спеціаліст ІІ категорії служби у справах дітей
Маловисківської міської ради

Міренкова
Павлівна

Керуючий справами виконавчого комітету
Маловисківської міської ради

обліку

управління

захисту
здоров’я

Л. ЛИННИК

Додаток 2
до рішення виконкому
Маловисківської міської ради
від 12.07.2021 р. № 232
Положення
про місцеву комісію
з питань формування пропозицій щодо потреби в субвенції
з Державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельноремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних
та інших форм виховання наближених до сімейних, підтримку малих
групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа
І. Загальні положення
1.1. Місцева комісія з питань формування пропозицій щодо потреби у
субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам на проектні,
будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку
сімейних та інших форм виховання наближених до сімейних, підтримку
малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, є консультативнодорадчим органом.
1.2. Головою місцевої комісії є Маловисківський міський голова (голова
територіальної громади), заступниками голови комісії є заступник міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради та начальник служби у
справах дітей Маловисківської міської ради.
1.3. До складу місцевої комісії входять представники виконавчих органів
міської ради та її структурних підрозділів з питань соціального захисту
населення,праці та охорони здоров’я,
фінансового управління,відділу
бухгалтерського обліку, відділу освіти, молоді та спорту,
відділу
архітектури, будівництва та житлово – комунального господарства міської
ради, а також, можуть входити уповноважені представники громадськості
та інших установ (за згодою).
В разі відсутністі одного із членів комісії, має право бути присутній
уповноважений представник відділу.
1.4. Комісія у своїй роботі керується Порядком підтримки малих
групових будинків та Порядком виплати грошової компенсації за належні
для отримання житлові приміщення для дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, осіб з їх числа, затверджених Постановою кабінету
міністрів від 26.05.2021 р. № 615.
1.5. Організаційне забезпечення діяльності комісії здійснюється відділом
соціального захисту населення, праці та охорони здоров’я виконавчого
комітету Маловисківської міської ради

ІІ. Повноваження місцевої комісії
2.1. Визначення потреби в субвенції за напрямами, передбаченими
пунктом 4, з урахуванням умов, визначених пунктом 5 Порядку та умов
надання субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам на проектні,
будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку
сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку
малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, підготовка
відповідних пропозицій з урахуванням пунктів 12 і 14 цих Порядку та умов, і
наявної проектної документації, кількості малих групових будинків та дітей,
які перебувають в них, установлених розмірів відповідних виплат.
2.2. Формування та затвердження загальних списків осіб, які
перебувають на квартирному обліку, із зазначенням прізвища, імені, по
батькові (за наявності), дати народження особи, дати її взяття на такий облік,
інвалідності (у разі встановлення) та орієнтовної потреби в коштах,
необхідних для придбання житла.
2.3. Затвердження списку осіб для виплати грошової компенсації із
визначенням окремо щодо кожної особи обсягу такої компенсації. До
загального списку не включаються особи, яким було виділено грошову
компенсацію за рахунок субвенції у попередньому році.
2.4. Комісія надає погодження щодо:
- житлових об’єктів, які планується придбати для забезпечення житлом
дитячих будинків сімейного типу, соціальним житлом, житлом для осіб, у
тому числі за рахунок грошової компенсації;
- нового будівництва приміщень для розміщення малих групових
будинків, житла для дитячих будинків сімейного типу, капітального
ремонту/реконструкції житла для дитячих будинків сімейного типу;
- розроблення проектної документації на нове будівництво приміщень
для розміщення малих групових будинків, капітальний ремонт/
реконструкцію житла для дитячих будинків сімейного типу;
2.5. Комісія здійснює проведення перевірки щодо:
- наявності в дитини статусу дитини-сироти, дитини, позбавленої
батьківського піклування, особи з їх числа;
- наявності в осіб, старших 23 років, підстав постановки на квартирний
облік їх як дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх
числа;
- наявності документів про перебування особи на квартирному обліку;
- документів, що подаються для придбання житла, передбачених
пунктом 11 Порядку та умов надання субвенції з Державного бюджету
місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання
житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання,
наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та

забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування, осіб з їх числа;
- стану житлового приміщення (будинку, квартири), що придбавається.
2.6. Місцева комісія приймає рішення щодо обсягу потреби субвенції за
напрямами, передбаченими пунктом 4, з урахуванням умов, передбачених
пунктом 5 Порядку та умов надання субвенції з Державного бюджету
місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання
житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання,
наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та
забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування, осіб з їх числа, протягом 30 днів з дати набрання чинності цими
Порядком та умовами. Рішення оформляється протоколом, який складається
у двох примірниках, підписується всіма членами місцевої комісії та
затверджується рішенням органу місцевого самоврядування (один примірник
протоколу надсилається Кіровоградській обласній державній адміністрації).
2.7. Формування та використання показників місцевих бюджетів
проводиться за напрямами відповідно до розподілу, визначеного
регіональною комісією згідно з пунктом 8 Порядку та умов надання субвенції
з Державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні
роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших
форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових
будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування, осіб з їх числа, і за відповідними кодами
економічної класифікації видатків бюджету залежно від економічної суті
платежу.
ІІІ. Процедурні питання
3.1. Після отримання копії рішення від Кіровоградської обласної
державної адміністрації про розподіл субвенції між місцевими бюджетами за
напрямами, передбаченими пунктом 4 Порядку та умов надання субвенції з
Державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні
роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших
форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових
будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування, осіб з їх числа, місцевою комісією для прийняття
відповідного рішення подаються такі документи:
1) для придбання житла у прийнятих в експлуатацію житлових будинках
для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла, житла для осіб,
зокрема осіб з інвалідністю:
-акт обстеження стану житлового приміщення (будинку, квартири),
складений
місцевою
комісією
з
метою
визначення
його
придатності/непридатності для проживання за результатами огляду та
встановлення наявності/відсутності необхідних приміщень, зокрема
санітарно-гігієнічного призначення, газо-, електро-, водопостачання та
водовідведення, системи опалення;

-звіт про оцінку майна;
-фотографії житлового приміщення (будинку, квартири);
-копія технічної документації на житлове приміщення (будинок,
квартиру), яке прийнято в експлуатацію в установленому законодавством
порядку;
-довідка про реєстрацію місця проживання осіб у житловому
приміщенні (будинку, квартирі), що придбавається;
-згода особи на проживання в житлі, яке для неї придбавається (на
момент оформлення купівлі-продажу);
-рецензований звіт про оцінку майна, складений відповідно до Закону
України ―Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну
діяльність в Україні‖ (необхідний у разі придбання житла на вторинному
ринку, у разі його підготовки за рахунок субвенції — додається після його
підготовки);
2) для нового будівництва/реконструкції приміщень для розміщення
малих групових будинків, житла для дитячих будинків сімейного
типу Ї проектна документація на будівництво об’єкта;
3) для капітального ремонту житла для дитячих будинків сімейного
типу:
проектна пропозиція та копія (завірена в установленому порядку)
експертного звіту щодо розгляду кошторисної частини проекту будівництва
об’єкта незалежно від вартості будівництва;
-акт обстеження стану житлового приміщення (будинку, квартири)
(додаток 2), яке зруйновано, стало непридатним для проживання або
потребує капітального ремонту/реконструкції, складений місцевою комісією
з метою визначення його придатності/непридатності для проживання за
результатами огляду та встановлення наявності/відсутності необхідних
приміщень, зокрема санітарно-гігієнічного призначення, газо-, електро-,
водопостачання та водовідведення, системи опалення;
-копія технічної документації на житлове приміщення (будинок,
квартиру), яке прийнято в експлуатацію в установленому законодавством
порядку;
-фотографії житлового приміщення (будинку, квартири);
4) для розроблення проектної документації крім документів, зазначених
у підпунктах 2-4 цього пункту, Кіровоградській
обласній державній
адміністрації - інформація про:
-віддаленість житлового приміщення від об’єктів інфраструктури
соціального спрямування, зокрема закладів освіти та закладів охорони
здоров’я;
-визначення
потреб
адміністративно-територіальної
одиниці
територіальної громади щодо необхідності влаштування дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, у форми виховання, наближені до
сімейних.

Місцевій комісії подаються особами виключно ті документи, які не
перебувають у володінні суб’єктів надання адміністративних послуг або
державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів
місцевого самоврядування, підприємств, установ або організацій, що
належать до сфери їх управління, в паперовому вигляді або із застосуванням
засобів Єдиного державного веб-порталу електронних послуг.
Усі інші документи збираються уповноваженими особами із числа
складу місцевої комісії без участі суб’єкта звернення на підставі відомостей,
поданих у заяві, зокрема шляхом доступу до інформаційних систем або баз
даних інших суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств,
установ або організацій, що належать до сфери їх управління, або через
систему електронної взаємодії державних електронних інформаційних
ресурсів відповідно до законодавства.
Місцевий розпорядник самостійно перевіряє інформацію щодо
наявності/відсутності в особи, яка подає документи для отримання грошової
компенсації, речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень у Державному
реєстрі речових прав на нерухоме майно, в тому числі на земельну ділянку,
на якій розташоване житлове приміщення (у разі наявності).
3.2. Гранична вартість житла для дитячих будинків сімейного типу
визначається з розрахунку на 10 дітей (зокрема рідних) і двох батьківвихователів за такою формулою:
ГВЖ = (21 Ч 12 + 10 + (10 Ч Nі)) Ч Вг Ч Км,
де ГВЖ — гранична вартість житла;
21 — 21 кв. метр загальної площі на кожну рідну дитину, дитинувихованця та кожного з батьків-вихователів;
12 — кількість осіб (дітей та батьків-вихователів);
10 — 10 кв. метрів загальної площі на сім’ю;
(10 Ч Nі): 10 — додаткові 10 кв. метрів жилої площі на кожну дитину з
інвалідністю, Nі — кількість дітей з інвалідністю;
Вг — вартість (гривень) 1 кв. метра загальної площі житла в населеному
пункті, в якому буде придбано житло для дитячого будинку сімейного типу;
Км — коефіцієнт збільшення граничної вартості 1 кв. метра загальної
площі житла для мм. Києва, Дніпра, Львова, Одеси та Харкова, обласних
центрів і міст обласного значення.
Вартість 1 кв. метра загальної площі житла в населеному пункті, в якому
буде придбано житло для дитячого будинку сімейного типу, обчислюється
відповідно до нормативно-правових актів Мінрегіону.
Для мм. Києва, Дніпра, Львова, Одеси та Харкова гранична вартість
придбання житла для дитячих будинків сімейного типу не може
перевищувати вартості спорудження житла, збільшеної в 1,75 раза, для
обласних центрів і міст обласного значення з населенням понад 300 тис. осіб
— у 1,5 раза, для міст обласного значення з населенням від 100 тис. до 300
тис. осіб — у 1,25 раза.

У разі придбання житла для дитячого будинку сімейного типу
враховуються витрати на придбання земельної ділянки, на якій розташоване
житло, якщо це не призводитиме до перевищення його граничної вартості,
обчисленої відповідно до цього пункту.
13. Гранична вартість придбання житла для осіб визначається за такою
формулою:
ГВЖ = 31 + 10 Ч Вг Ч Км,
де ГВЖ — гранична вартість житла;
31 — 31 кв. метр загальної площі у квартирах, садибних (одноквартирних)
будинках із житлового фонду, з яких жила площа на особу повинна бути не
менше середнього показника забезпеченості громадян жилою площею у
відповідному населеному пункті;
10 — додаткові 10 кв. метрів жилої площі на особу з інвалідністю;
Вг — вартість (гривень) 1 кв. метра загальної площі житла для населеного
пункту за місцем перебування особи на квартирному обліку;
Км — коефіцієнт збільшення граничної вартості 1 кв. метра загальної
площі житла для мм. Києва, Дніпра, Львова, Одеси та Харкова, обласних
центрів і міст обласного значення.
Вартість 1 кв. метра загальної площі житла в населеному пункті за
місцем перебування особи на квартирному обліку обчислюється відповідно
до нормативно-правових актів Мінрегіону.
Для мм. Києва, Дніпра, Львова, Одеси та Харкова гранична вартість
придбання житла не може перевищувати вартості спорудження житла,
збільшеної в 1,75 раза, для обласних центрів і міст обласного значення з
населенням понад 300 тис. осіб — у 1,5 раза, для міст обласного значення з
населенням від 100 тис. до 300 тис. осіб — у 1,25 раза.
У разі придбання житла особами враховуються витрати на придбання
земельної ділянки, на якій розташоване житло, якщо це не призводитиме до
перевищення його граничної вартості, обчисленої відповідно до цього
пункту.
3.4. Придбання житла для осіб на умовах співфінансування з
державного, місцевих бюджетів та/або інших джерел, не заборонених
законодавством, здійснюється залежно від віку особи:
-для осіб від 23 років до 35 років - 70 відсотків граничної вартості житла
з подальшим зменшенням частки державного бюджету на 10 відсотків
щороку, до 50 відсотків - у 2023 році та наступних роках;
-для осіб старше 35 років - 30 відсотків граничної вартості житла
компенсується з державного бюджету, у 2022 році та наступних роках
грошова компенсація у розмірі граничної вартості житла здійснюється за
рахунок місцевих бюджетів.
Решта відсотків сплачується за рахунок місцевих бюджетів та/або інших
джерел, не заборонених законодавством.

3.5. Придбання житла для осіб до досягнення ними 23-річного віку
здійснюється за рахунок державного бюджету в розмірі 100 відсотків
граничної вартості житла.
3.6. Житло придбавається шляхом укладення договору купівлі-продажу,
однією з істотних умов якого є заборона на відчуження такого житла
протягом десяти років.
Заборона на відчуження такого житла накладається нотаріусом, що
посвідчує договір купівлі-продажу, за зверненням органу опіки та
піклування, підготовленим місцевим розпорядником, відповідно до вимог
законодавства.
Заборона на відчуження такого житла не накладається у разі придбання
житла особою після досягнення 23-річного віку.

Керуючий справами виконавчого комітету
Маловисківської міської ради

Л. ЛИННИК

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 12 липня 2021 року

№ 233
м. Мала Виска

Про виділення компенсації
фізичним особам, які надають
соціальні послуги та проживають
на території Маловисківської
міської територіальної громади

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
рішенням Маловисківської міської ради від 27 квітня 2021 року № 491 «Про
затвердження Програми фінансування компенсації фізичним особам, які
надають соціальні послуги та проживають на території Маловисківської
міської територіальної громади на 2021 – 2023 роки», виконавчий комітет
Маловисківської міської ради,В И Р І Ш И В:
1.
Надати компенсацію фізичним особам, які надають соціальні послуги
та проживають на території Маловисківської міської територіальної громади,
згідно доданих списків на загальну суму 35 496,02 грн.
2. Кошти, вказані в п. 1 даного рішення, виділити по коду 0113160 «Надання
соціальних гарантій фізичним особам які надають соціальні послуги
громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю,
хворим які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої
допомоги»».
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 12 липня 2021 року

№ 234
м. Мала Виска

Про розгляд заяв громадян щодо
надання пільг по батьківській
платі за відвідування їхніми
дітьми КЗДО «Веселка»
Розглянувши заяви громадян міської територіальної громади з
проханням надати пільгу по батьківській платі за відвідування їхніми дітьми
КЗДО «Веселка», врахувавши що заявники є малозабезпеченими сім‖ями,
учасниками бойових дій, 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 «Веселка» на період з 1 липня 2021 року по
1липня 2022 року слідуючим громадянам:
- Царенко Володимиру Володимировичу – його син Царенко Тимофій
та дочка Царенко Євгенія.
2 Надати пільгу у розмірі по 50 відсотків по батьківській платі за
відвідування їхніми дітьми КЗДО «Веселка» на період з 1 липня 2021 року по
1липня 2022 року слідуючим громадянам:
-Шамкій Вікторії Олександрівні- її син Шамкий Олександр.
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 12 липня 2021 року

№ 235
м. Мала Виска

Про розгляд заяв громадян щодо
надання пільг по батьківській
платі за відвідування їхніми
дітьми КЗДО «Калинка»
Розглянувши заяви громадян міської територіальної громади з
проханням надати пільгу по батьківській платі за відвідування їхніми дітьми
КЗДО «Калинка», врахувавши що заявники є багатодітною родиною,
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 50 відсотків по батьківській платі за
відвідування їхніми дітьми КЗДО «Калинка» на період з 1 липня 2021 року
по 1липня 2022 року слідуючим громадянам:
- Попович Надія Василівна – дочка Попович Людмила Василівна.
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 12 липня 2021 року

№ 236
м. Мала Виска

Про виділення коштів на
поховання гр. Ткаченко
О.М.
Розглянувши заяву гр. Ткаченко Валентини Борисівни ( паспорт №
002348374 виданий 24.09.2018 року), яка
проживає за адресою:
пров.Квітковий, буд.№ 4 в, м. Мала Виска, Кіровоградська область, з
проханням виділити кошти на поховання її сина гр. Ткаченка Олега
Миколайовича, який помер 17.06.2021 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 ТГ на 2021-2023 роки, затверджена рішенням сесії від 05 березня
2021 року № 321, виконавчий комітет Маловисківської міської ради,В И Р І Ш И В:
1. Виділити кошти у розмірі 2000,00 (дві тисячі) гривень гр.Ткаченко
Валентині Борисівні на поховання її сина гр. Ткаченка Олега Миколайовича.
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 12 липня 2021 року

№ 237
м. Мала Виска

Про розгляд заяви
Бондаренко К.І.

гр.

Розглянувши заяву гр. Бондаренко Катерини Іванівни ( паспорт ЕА №
442992 виданий 29.04.1998 року), яка проживає за адресою: вул.Матусівська,
буд.№ 21 а, м. Мала Виска, Кіровоградська область, з проханням виділити
кошти на поховання гр. Краснова Володимира Микитовича, який помер
25.06.2021 року у віці 73 роки (свідоцтво про смерть серія I-OЛ № 316460),
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‖,
пунктом 1 Положеня про надання одноразової матеріальної допомоги
громадянам Маловисківської міської ТГ на 2021-2023 роки, затверджена
рішенням сесії від 05 березня 2021 року № 321, враховуючи, що одноразова
матеріальна допомога надається на поховання осіб, які не досягли пенсійного
віку та на момент смерті не працювали, не перебували на службі, не
зареєстровані у центрі зайнятості як безробітні, виконавчий комітет
Маловисківської міської ради,В И Р І Ш И В:
1. Відмовити гр.Бондаренко Катерині Іванівни в наданні одноразової
матеріальної допомоги, так, як померлий був на момент смерті пенсіонером і
перебував на обліку в ПФУ.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В.

Міський голова

Ю.ГУЛЬДАС

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 12 липня 2021 року

№ 238
м. Мала Виска

Про виділення коштів на
поховання гр. Бельман
Д.В.
Розглянувши заяву гр. Вербенко Світлани Володимирівни ( паспорт ЕВ
№ 264530 виданий 14.07.2010 року), яка проживає за адресою: вул.В.Чабана,
буд.№ 48 в, м. Мала Виска, Кіровоградська область, з проханням виділити
кошти на поховання її брата гр. Бельман Дмитра Володимировича, який
помер 29.06.2021 року у віці 35 років та на день смерті не працював і в центрі
зайнятості на обліку не перебував, керуючись ст. 34 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», ст.8 Закону України «Про поховання та
похоронну справу», постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007
року № 99 „Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання
деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка
зобов’язалася поховати померлого‖, Програмою та Положеням про надання
одноразової матеріальної допомоги громадянам Маловисківської міської ТГ
на 2021-2023 роки, затверджена рішенням сесії від 05 березня 2021 року №
321, виконавчий комітет Маловисківської міської ради,В И Р І Ш И В:
1. Виділити кошти у розмірі 2000,00 (дві тисячі) гривень гр.Вербенко
Світлані Володимирівні на поховання
її брата гр. Бельман Дмитра
Володимировича.
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 12 липня 2021 року

№ 239
м. Мала Виска

Про
надання
грошової
допомоги на лікування гр.
Панасенко В.О.
Розглянувши заяву гр. Панасенко Валентини Олексіївни (паспорт ЕА
№ 464401 виданий Маловисківським РВ УМВСУ 10.06.1998 року), яка
проживає в с. Паліївка, вул. Шкільна, № 2, 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. Панасенко Валентині Олексіївні 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 12 липня 2021 року

№ 240
м. Мала Виска

Про
надання
грошової
допомоги на лікування гр.
Мочарко М.Ю.
Розглянувши заяву гр. Мочарко Миколи Юрійовича (паспорт №
001577581 виданий 22.02.2018 року), який проживає в с. Миролюбівка, вул.
Горбенко, № 60, 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. Мочарко Миколі Юрійовичу 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 12 липня 2021 року

№ 241
м. Мала Виска

Про
надання
грошової
допомоги на лікування гр.
Симович Є.М.
Розглянувши заяву гр. Симович Тетяни Олександрівни (паспорт ЕА №
789603 виданий Маловисківським РВ УМВС України 22.12.2000 року), яка
проживає в м. Мала Виска, вул. Чабана, № 27, 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. Симович Тетяні Олександрівні грошову допомогу у
розмірі 2000,00 ( дві тисячі) гривень на лікування її сина Симович Євгена.
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 12 липня 2021 року

№ 242
м. Мала Виска

Про
надання
грошової
допомоги на лікування гр.
Панасенко К.О.
Розглянувши заяву гр. Панасенко Катерини Олександрівни (паспорт ЕВ
№ 337320 виданий Маловисківським РВ УМВС України 13.06.2013 року),
яка проживає в с. Паліївка, вул. Л.Українки, № 93, 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. Панасенко Катерині Олександрівні 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 12 липня 2021 року

№ 243
м. Мала Виска

Про
надання
грошової
допомоги на лікування гр.
Свердлик О.В.
Розглянувши заяву гр. Свердлик Олени Василівни (паспорт ЕА №
064415 виданий Маловисківським РВ УМВС України 16.04.1996 року), яка
проживає в с. Олександрівка, вул. Правди, № 11, 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. Свердлик Олені Василівні 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 12 липня 2021 року

№ 244
м. Мала Виска

Про
надання
грошової
допомоги на лікування гр.
Аркуші Л.П.
Розглянувши заяву гр. Аркуші Любов Петрівни (паспорт ЕА № 492433
виданий Маловисківським РВ УМВС України 23.09.1998 року), яка
проживає в с. Паліївка, вул.Л.Українки , № 1, 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. Аркуші Любов Петрівні 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 12 липня 2021 року

№ 245
м. Мала Виска

Про
надання
грошової
допомоги на лікування гр.
Грабовській Г.В.
Розглянувши заяву гр. Грабовської Галини Валентинівни (паспорт ЕА
№ 247762 виданий Маловисківським РВ УМВС України 28.03.1997 року),
яка проживає в м. Мала Виска, вул. Польова, № 6, кв. № 4 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. Грабовська Галина Валентинівна 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 12 липня 2021 року

№ 246
м. Мала Виска

Про
надання
грошової
допомоги на лікування гр.
Туменко О.А.
Розглянувши заяву гр. Туменка Олександра Анатолійовича (паспорт
ЕА № 369576 виданий Маловисківським РВ УМВС України 26.12.1997
року), який проживає в м. Мала Виска, вул. Тобілевича, № 93 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. Туменку Олександру Анатолійовичу
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 12 липня 2021 року

№ 247
м. Мала Виска

Про
надання
грошової
допомоги на лікування гр.
Ткаченко М.Г.
Розглянувши заяву гр.Ткаченко Марії Григорівни (паспорт ЕА №
247726 виданий Маловисківським РВ УМВС України 25.03.1997 року), яка
проживає в м. Мала Виска, вул. 9 Травня, № 21 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. Ткаченко Марії Григорівні 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 12 липня 2021 року

№ 248
м. Мала Виска

Про
надання
грошової
допомоги на лікування гр.
Санісус В.К.
Розглянувши заяву гр. Донець Галини Вікторівни (паспорт ВЕ №
894865 виданий Маловисківським РВ УМВС України 09.04.2003 року), яка
проживає в м. Мала Виска, вул. Професійна, № 23 з проханням надати
допомогу на лікування її матері гр. Санісус Валентини Костянтинівни,
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.Донець Галини Вікторівни грошову допомогу у розмірі
2000,00 ( дві тисячі) гривень на лікування її матері гр. Санісус Валентини
Костянтинівни.
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 12 липня 2021 року

№ 249
м. Мала Виска

Про
надання
грошової
допомоги на лікування гр.
Безрукавій І.Є.
Розглянувши заяву гр. Хомич Олени Вікторівни (паспорт ЕА №
788719 виданий Маловисківським РВ УМВС України 30.11.2000 року), яка
проживає в с-ще. Вишневе, вул.1 Травня, № 21 з проханням надати допомогу
на лікування її матері гр. Безрукавої Ірини Євтухівни, 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. Хомич Олени Вікторівни грошову допомогу у розмірі
2000,00 ( дві тисячі) гривень на лікування її матері Бузрукавої Ірини
Євтухівни.
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 12 липня 2021 року

№ 250
м. Мала Виска

Про
надання
грошової
допомоги на лікування гр.
Долинко В.А.
Розглянувши заяву гр. Долинко Василя Анатолійовича (паспорт №
004558835 виданий 10.02.2020 року), який проживає в м. Мала Виска,
пров. Береговий, № 7 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.Долинко Василю Анатолійовичу 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

