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Відповідно до ст.27 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» , постанови Кабінету Міністрів від 7 червня 2017 року № 410 та з
метою соціально-економічного
розвитку на території Маловисківської
міської територіальної громади у 2021 році , виконавчий комітет
Маловисківської міської ради,ВИРІШИВ:
1.Інформацію про стан виконання Програми соціально-економічного
розвитку Маловисківської міської територіальної громади за січень – червень
2021 року взяти до відома (додатки додаються).
2. Рішення виконавчого комітету винести на затвердження чергової сесії
міської ради.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського
голови з питань виконавчих органів ради Бакалінського О.М.

Міський голова

Юрій ГУЛЬДАС

Додаток № 1
до рішення виконавчого комітету
від 12 серпня 2021 р. № 254

Інформація
про хід виконання Програми соціально - економічного розвитку
Маловисківської міської територіальної громади за І півріччя 2021 року яка
затверджена рішенням сесії від 29.12.2020 року № 65.
І. Загальна інформація
Рішенням сесії Маловисківської міської ради від 29 грудня 2020 року №
65 прийнято Програму соціально - економічного розвитку Маловисківської
міської територіальної громади на 2021 рік. Програму розміщено на
офіційному сайті міської ради у розділі "Соціально-економічний розвиток. З
метою належної організації контролю за її виконанням видано розпорядження
міського голови від 14 січня 2021 року № 87/б.
Реалізація програми здійснюється шляхом конструктивної співпраці
органу місцевої влади, бізнесу, громадських організацій та підприємств і
установ всих форм власності.
Виконання програми соціально-економічного розвитку Маловисківської
міської ради здійснювалося у першому півріччі 2021 року
в умовах
введення надзвичайної ситуації у зв’язку з поширенням гострої респіраторної
хвороби COVID-19, спричиненої корона вірусом SARS-CoV-2 (далі-COVID19 та в умовах тривалості і повторюваності пандемії COVID-19 та з
урахуванням реальних можливостей міського бюджету та за рахунок
коштів субвенцій з державного бюджету.
Виконання заходів передбачених Програмою соціально-економічного
розвитку міської ради в січні - червні 2021 року сприяло вирішенню
основних проблем громади: забезпечення життєдіяльності основних галузей
інфраструктури (комунальне господарство, освіта, культура, благоустрій
населених пунктів), підвищення рівня життя та створення умов для
задоволення потреб населення у якісних освітніх, культурних, соціальних
послугах,
забезпечення суб’єктами господарської діяльності соціальних
гарантій в оплаті праці найманим працівникам, своєчасна та в повному обсязі
виплата заробітної плати працівникам бюджетних установ, забезпечення
дієвості і стабільності соціального захисту громадян, забезпечення додаткових
надходжень до місцевого бюджету, створення інвестиційної привабливості та
конкурентоспроможності території.
1. Економічний розвиток
Інвестиційна привабливість
Виконавчим комітетом міської ради вживалися заходи з метою отримання
коштів з державного бюджету інвестиційного спрямування, зокрема субвенції

на соціально-економічний розвиток окремих територій, а саме : направлено
листи народному депутату Кузьбиту Ю.М. та Мурдію І.В. щодо виділення
коштів на ремонт даху ЗШ №4 та утеплення ЗДО «Чебурашка». Та на
проект «Капітальний ремонт вул..Центральна(від вул..Містечкової до
вул..Європейської) в м.Мала Виска Кіровоградської області.
З метою створення позитивного інвестиційного клімату
здійснюються
заходи щодо виготовлення містобудівної документації, зокрема замовлено в
інституті «Дніпромісто» виготовлення генерального плану міста Мала Виска.
Інститутом виготовленно генплан, проведено громадське обговорення, на
даний час здійснюється проходження СЕО.
З урахуванням наявного в громаді потенціалу та з метою залучення
інвестицій, розроблено та постійно оновлюються інвестиційні пропозиції та
інвестиційний паспорт Маловисківської міської ради, які розміщено на
офіційному веб-сайті міської ради за посиланням:
https://mviskarada.gov.ua/transparent/documents
Центральноукраїнському
інвестиційному порталі за посиланням
http: //invest.kr-admin.gov.ua/index.php/uk/
З метою
реалізації проекту «Капітальний ремонт будівлі
Маловисківської ЗОШ № 3 І-ІІІ ст. (утеплення фасадів,покрівлі,заміна вікон та
дверей) по вул.20 років Жовтня,3 м. Мала Виска Кіровоградської області.
Коригування» загальною вартістю проекту 11 155,24 тис. грн. виконавчий
комітет міської ради проводив наступну роботу:
- Проект поданий
до ОДА на конкурсну комісію ,за результатами
конкурсного відбору регіональної комісії даний Проєкт відібрано і буде
отримано фінансування в сумі 6 159,404 тис.грн. за рахунок коштів ДФРР.
Співфінансування Проєкту в розмірі 10 % за рахунок місцевого бюджету.
Рішенням ради від 5 березня 2021 року № 314 замовником виконання робіт та
розпорядником коштів по даному Проєкту
визнано департамент
капітального будівництва та інвестиційної діяльності Кіровоградської ОДА,
на даний час роботи з реалізації Проєкту розпочато;
- з метою отримання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
реалізацію програми «Спроможна школа
для кращих результатів»
виконавчим комітетом міської ради подано проектну заявку на отримання
коштів по проекту «Капітальний ремонт будівлі Маловисківської ЗОШ № 3 ІІІІ ст. (утеплення фасадів,покрівлі,заміна вікон та дверей) по вул.20 років
Жовтня,3 м. Мала Виска Кіровоградської області. Коригування» в сумі 3
880,311 тис.грн., на даний час очікується погодження від Міністерства освіти
України, Міністерством розвитку громад та територій України.
В рамках реалізації проектів міжнародної технічної допомоги Маловисківська
міська об’єднана територіальна громада відібрана до переліку громад, які
продовжать участі у проекті DOBRE (Децентралізація приносить кращі
результати та ефективність). Маловисківська міська територіальна громада на
даний час є учасником Програми Менторства, що передбачає не тільки
організацію навчальні місії, а й можливість отримати кращі практики
місцевого розвитку інших територій.
Маловисківська міська рада є учасником Пілотного Проєкту з моніторингу та

оцінки системи ефективності територіальних громад. Розроблена система
оцінки ефективності стане інструментом для підвищення ефективності,
відповідальності та прозорості місцевого самоврядування, за допомогою якої
територіальні громади матимуть змогу оцінювати свою діяльність та
ухвалювати обгрунтовані рішення. Маловисківська територіальна громада в
даному пілотному проекті працюватиме за напрямками :
шкільна освіта;
постачання питної води:
поводження з відходами.
Розвиток підприємництва
На території Маловисківської міської ради
працює 4 малих
підприємств, 147 підприємств роздрібної торгівлі, задіяно 356 юридичних та
фізичних осіб підприємців. Працює 14 закладів ресторанного господарства, 13
аптек, 29 підприємств побуту, 54 юридичні особи,які мають основний вид
діяльності сільське господарство та 895 одноосібників. Здійснюють роздрібну
торгівлю високооктановими, низько октановими, дизельним пальним,
скрапленим газом 2-АЗС та 1 АГЗП.
З метою створення сприятливих правових,економічних,організаційних та
інших умов для стабільної та ефективної роботи суб’єктів малого бізнесу
шляхом фінансової підтримки реалізації інвестиційних проектів малого
підприємництва розроблена та затверджена рішенням ради від 4 червня 2021
року № 607 Програма підтримки малого підприємництва Маловисківської
міської територіальної громади на 2021-2023 роки.
З метою підвищення економічної активності суб’єктів підприємницької
діяльності, для покращення розвитку бізнесу на території громади в розділі
«Підприємництво» офіційного сайту міської ради розміщено та постійно
оновлюється перелік актуальних нормативних документів,державних,
галузевих та цільових і місцевих програм.
Проводилася інформаційно- роз’яснювальна робота серед суб’єктів
малого бізнесу про можливості отримання фінансової підтримки через
Регіональний фонд підтримки підприємництва в області. Також наголошено
про важливість співпраці із регіональним фондом підтримки підприємництва,
стимулювання розвитку малого бізнесу, шляхом надання фінансово-кредитної
підтримки.
На офіційному сайті міської ради розміщувалася інформація
щодо кредитної Програми 5-7-9. У першому півріччі
дві особи
скористалися даною кредитною програмою та отримали кредити на
обладнання до с/г техніки на суму 483,8 тис.грн.
Сільське господарство
Інформація про найбільші бюджетоутворюючі сільськогосподарські підприємства
громади
таб.1

№ Назва
з/п підприємства

Виробнича спеціалізація

Сплачено до
місцевого
бюджету у
202 році, тис.
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1.07.21
1

2

3

4

5

6

7

8

9

30862736
ТОВ «КАРАТ»

Вирощування
с/гпродукції..(Пшениця, ячміь,
соняшник,соя,ріпак)
30825207
Вирощування с/г
СТОВ «Славутич» продукції..(Пшениця, ячмінь,
соняшник,соя,ріпак)
30385136
Вирощування с/г
СТОВ Агро-Віта» продукції..(Пшениця, ячмінь,
соняшник,соя,ріпак)
23092789
Вирощування с/г
ФГ «Красляни»
продукції..(Пшениця, ячмінь,
соняшник,соя,ріпак)
33418263
Вирощувння с/г
ФГ
продукції..(Пшениця, ячмінь,
«Прилуцький»
соняшник,соя,ріпак)
23092803
Вирощвання с/г
СФГ «Гульдас»
продукції..(Пшениця, ячмінь,
соняшниксоя,ріак)
37153898
Вирощування с/г
ТОВ «Агро- Прім» продуції..(Пшениця, ячмінь,
соняшник,соя,ріпак)
30746534
Вирощування с/г
СТОВ «Агрофірма продукції..(Пшениця, ячмінь,
«Паліївська»
соняшник,соя,ріпак)
31972820 СТОВ
Вирощування с/г
Агрофірма
продукції..(Пшениця, ячмінь,
«Мак»
соняшник,соя,ріпак)

3501,7

935,2

730,8

719,6

659,7

547,5

353,8

255,5

22,9

На офіційному веб-сайті міської ради в рубриці «Підприємництво» за
посиланням : https://mviskarada.gov.ua/entrepreneurship розміщено та постійно
оновлюється інформація щодо база даних грантодавців, перелік програм та
конкурсів , а також програми державної підтримки сільського господарства.
Культура та туризм
Заклади культури громади створюють належні умови для реалізації
державної політики України в галузі народної творчості, культурнодозвіллєвої діяльності, сприяють збереженню та розвитку української
культури та культур національних меншин, які проживають на території
громади, відродженню осередків традицій народної творчості, фольклорноетнографічних колективів, художніх промислів та ремесел, впроваджують
прогресивні форми розвитку народної творчості та культурно-дозвіллєвої
діяльності.

Мережа закладів культури Маловисківської територіальної громади
станом на 01.07.2021 рік складає 21 установу з них: 1 - дитяча школа
мистецтв, 1 - музей історії Маловисківщини ім.О.С.Ковтуна, 1- бібліотечноресурсний центр, 6 - сільських будинків культури, 4 - сільських клубів, 8 сільських бібліотек.
Станом на 01.07.2021 року в закладах культури громади працює всього 58
особи, які забезпечують діяльність закладів культури.
У І півріччя 2021 року відділом культури та туризму проведено 18
культурно-мистецьких заходів : новорічні віншування жителів громади,
фольклорне свято Масляної, до Міжнародного жіночого дня 8-е Березня,
Фестиваль-конкурс аматорського відео «Окрилені мріями», та інші. На
проведення заходів витрачено 38,6 тис. грн.
У звітному періоді було оновлено матеріально-технічну базу закладів
культури, а саме:
оснащення закладів культури сценічним, звуковим та світлотехнічним
обладнанням на суму 73,1 тис. грн. придбано
- сценічні костюми на суму 22,5 тис. грн;
- технічне та комп’ютерне обладнання на суму 50,6 грн.;
капітальні ремонти у закладах культури
протягом першого півріччя
2021 року не проводились;
Від Маловисківської районної ради в комунальну власність
Маловисківської міської ради передано Музей історії Маловисківщини ім.
О.С. Ковтуна, розміщений на третьому поверсі Маловисківського будинку
культури, має шість експозиційних залів загальною площею 320 кв.м., з
кількістю предметів основного фонду станом на 01.07.2021 – 3510, кількість
предметів науково-допоміжного фонду – 5650.
На даний час проводиться упорядкування музейного фонду та виготовлення
уніфікованих паспортів. Станом на 01.07.2021 р. виготовлено 720
уніфікованих паспортів. Працівниками музею на офіційній сторінці
висвітлюється інформація щодо визначних дат, історичний подій та діячів
Маловисківщини. Також працівники музею беруть участь у заходах,
семінарах, виставках.
Основні завдання
бібліотек громади – виконання просвітницької
функції, будучи інформаційно – дозвіллєвими центрами . Протягом першого
півріччя 2021 року бібліотеки забезпечували обслуговування користувачів
згідно навантаження (на 0,75 ставки - 375 користувачів, на 0,5 ставки – 250
користувачів.). Соціально- культурна діяльність
бібліотек
полягає у
організації та проведенні різноманітних заходів, зокрема: годин цікавої
інформації, уроки – реквієми, виставки однієї книги, історико – краєзнавчі
години, книжкові виставки, поетичні години, диспути, літературні години
тощо.
Загальна кількість користувачів бібліотек громади - 3150 осіб. За
перше півріччя 2021 року – 2333. Бібліотечний фонд складає 104306
примірників книг, що дає змогу популяризувати і розкривати через книгу
історичну та культурну спадщини українського народу.
Пріоритетним напрямком вважається робота з дітьми та молоддю.

Поповнились фонди бібліотек протягом першого півріччя 2021 року на
868 примірників книг. Списання книжкового фонду не відбувалось.
Кількість виданих книг за перше півріччя 2021 року - 20469.
Динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до
фактичного показника попереднього періоду - 43 %.
Динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до
фактичного показника попереднього періоду – 33,5 % .
Протягом першого півріччя 2021 року закладами культури проведено
144 культурно – масових заходів, під час яких обслуговано 1349 чоловік.
Заходи спрямовані на утвердження патріотизму, духовності і
моральності, формування національної свідомості населення шляхом
відзначення державних свят, знаменних та пам’ятних дат з історії України .
Маловисківська дитяча школа мистецтв - це спеціалізований мистецький
навчальний заклад, учнівський контингент якого у 2020-2021 навчальному
році складає 235 вихованців.
Кількість учнів пільгових категорій складає 70 чол.,з них:
на 100% звільнені від оплати 64 учні, 6 учнів платять по 50%.
Кількість учнів на одну педагогічну ставку - 9 чоловік (18 годин).
Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту у дитячій школі
мистецтв складають 13538 грн.
Динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у ДШМ у
плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду
не збільшилась.
Надходження по батьківській платі – 187,6 тис. грн.
Транспортна інфраструктура
За звітний період поточного року проводилися роботи по
профілюванню, грейдеруванню вулиць та доріг по території громади.
Для підсипання вулиць та доріг придбано 1715 т. щебенево-піщаної суміші
1715 т. на суму 569.0 тис. грн., використано 1518 т. Використано щебенево
піщану суміш для підсипки грейдерування доріг по території громади, а
саме: с.Первомайське,с.Паліївка, с.Олександрівка,(с.Мануйлівка, вул.
Берегова,) кладовище Бессарабія с. Димино, вул.Ковтуна, вул.Українська,
вул.Гоголя, вул.Сонячна, вул.Калініна, міський парк Еко доріжка,
вул.Вишнева, вул.Космонавтів, вул.Комунальна,вул. Першотравнева,
вул.Князька, вул.Шевченка, вул.Севастопольська, пер.Севастопоьський, вул.
Бесарабська, вул.І.Сухомлина, вул.Степова, вул.Польова, пер.Перемоги
вул.П.Сагайдачного вул. І.Мазепи, пер.Г.Красного, вул.Молодіжна,
вул.Чехова, вул.Садова.
У звітному періоді поточного року було проведено ямковий ремонт доріг
спецтехнікою «Дорожній ремонтер», придбаного в рамках проекту DOBRE,
як міжнародна технічна допомога. У 2021 році заплановано здійснити
ямкового ремонту доріг площею 1250 м2 на суму 250,0 тис. грн, станом на
1.07.2021 року виконано ремонтні робоити на площі 560 м2 на суму 138,1
тис.грн. Ямковий ремонт проведено на території : вул. Центральна,
пер.Професійний, вул.Професійна, вул.Гоголя, вул.Київська, вул.Промислова,

вул.Європейська, вул.Шкільна ,вул. Привокзальна, вул.Тобілевича,
вул.Шевченка, пер.Авіфційний.
Житлово-комунальне господарство
Комунальне підприємство «Мала Виска – МКП забезпечувало належно
санітарного стану, благоустрій та озеленення території ОТГ, обслуговування
нічного вуличного освітлення.
Комунальне підприємство отримує фінансування з міського бюджету.
Штатна чисельність працівників підприємства становить 51 штатна одиниця.
Всього за 6 міс. на заробітну плату використано 2672,5 тис. грн. Середня
заробітна плата по підприємству 8733 грн.
В міському парку облаштовано пішохідну еко-доріжку протяжність 260 м.
використано щебенево - піщаної суміші в кількості 86 тонн.
У весняно літній період проводилися роботи по озелененню парка, клумб на
території ОТГ, а саме: насадження, догляд, обробка препаратами від
шкідників та підживлення добривами на загальну суму 44,7 тис. грн. По вул.
Центральній розроблено клумби та озеленено. В період місячника
проводилися роботи по висаджуванню насіння та саджанців квітів на клумбах
, а це майже 9000 м2 площі ( вул. Велігіна 4125 м2, вул. Європейська, 717
м2,паркова зона 803 м2, берегова зона відпочинку 2200,00 м2, вул.
Центральна 748 м2, )
Висаджено: 1000 кущів петунії, 500 кущів цинерарії, 500 кущів колеуса, 500
кущів катарантуса,250 кущів алісії, 250 кущів лобелії, 1000 шт. тюльпанів, 300
кущів півонії, 500 кущів мускарії, 200 кущів самшиту.
Проведено місячник по благоустрою території громади з 22 березня по 22
квітня майже по всіх вулицях міста, були проведені роботи по підрізанню
гілок дерев, які заважали руху пішоходів та транспорту.
Працівниками підприємства постійно проводяться роботи по прибиранню
території громади, збирання сміття по зупинкам, розчищення тротуарів міста
та парку від сміття та опалого листя, білування дерев та бордюрів, косіння
трави, наведення належного санітарного стану на кладовищах.
Придбані матеріали для стабільної експлуатації ЛЕП, а саме (електричні
лампи, світильники,мережеві кабелі та інше.) на суму 122,1 тис. грн.
Освітлено вул. Севастопольську та провулок Севастопольський, проспект
Велігіна, вул. Проліскова. У звітному періоді замінено енергозберігаючі
лампи по територіїгромади в кількості 276 шт.
Для ефективної і безперебійної роботи комунального підприємства були
проведені закупівлі господарських товарів, будівельних матеріалів, інвентарю,
канцелярських товарів та інше на суму 181,0 тис. грн., в. т. ч по території
громади с. Паліївка 6,8 тис. грн. с. Первомайське 4,7 тис. грн. с.Олександрівка
15,3 тис. грн. с. Мануйлівка 8.4 тис. грн., Лозуватка 6,8 тис. грн, Миролюбівка
5,0 тис.грн. Придбано ручний інвентар на суму 39,4 тис. грн., а саме (
бензопили, бензоножиці, мотокоси)
Проведено реконструкцію межового знака с. Паліївка на суму 6,6 тис. грн.
З метою створення належних та безпечних умов для очікування громадського
транспорту було виготовлено власними силами зупинку на суму 5,5 тис грн.,

та встановлено по вул.Новомиргородське шосе.
В с. Лозуваткі встановлено флагшток з державним прапором на могилі де
здійснено поховання учасника АТО.
Робітників підприємства забезпечено спецодягом на суму 15.1 тис. грн.
До 9 травня проведені косметичні ремонти пам’ятникам загиблим воїнам по
території громади та прилеглої території використано 10,2 тис. грн.
Проведено поточні ремонти спецтехніки на суму 30,0 тис. грн.
На оплату послуг (Інтернет, банківські, послуги з обслуговування
комп’ютерної техніки) використано 39,2 тис. грн.
КІІ «Мала Виска Водоканал» надає послуги по централізованому
водопостачанню та водовідведенню стічних вод з наступним їх очищенням.
Підприємство також надає послуги із збирання та вивезення твердих
побутових відходів.
Мережі водопостачання та водовідведення розміщені на 94 вулицях і
провулках міста і селищ Заповідне (Комсомольське) та Вишневе (Ульянівка),
села Паліївка та с.Мануйлівка. Всього підприємство надає послуги по
водопостачанню 3784 абонентам населення і 195 організаціям і
підприємствам. По населенню встановлено 3149 водолічильників. а це 83,2
відсотків. Кількість абонентів споживання води постійно зростає.
Вода подається з 19 артезіанських свердловин ( в тому числі 7 резервних АС)
та трьох шахтних колодязів. Також на балансі підприємства є 12
водорозбірних башт з 1964 року та 2 резервуари по 100 м3.
Труби прокладені азбестові, стальні, чугунні, пластикові різного
діаметру. У зв'язку з тим, що мережі водопостачання зношені на 90 %, то
мають місце часті пориви мережі, які працівники підприємства ліквідують
терміново. Протягом 2020 року ліквідовано 52 аварійні випадки.
Протягом періоду проведена заміна водопровідної мережі на
пластикову по вул..Г.Перебейноса -550 м, по вул.Кудрівській 703 м, з»єднано
вул.. Шкільну та Центральну – 120м, побудовано оглядовий колодязь по
вул.Шкільній.
Постійно проводиться ремонт водорозбірних вуличних колонок у селищах
Вишневе (Ульянівка), Заповідне (Комсомольське) та в місті по вулицям
Коцюбинського
(Червоногвардійській),
Шевченка,
Першотравневій,
Південній та інших.
Кожного року відповідно до графіку проводиться хлорування води, очищення
резервуарів та башт та їх ремонт.
На протязі року проводяться роботи по заміні насосного та
електрообладнання, заміні труб на пластикові на артезіанських свердловинах,
ремонт насосів.
Постійно проводиться прибирання санітарних
зон
артезіанських

свердловин, шахтних колодязів та мережі водовідведення.
Підприємство здійснює централізоване водовідведення та проводить очистку
стічних вод на очисних спорудах. Для цього стічні води по 11 вулицях по
самотічному каналізаційному колектору збираються на каналізаційній
насосній станції і по напірному колектору довжиною 3,5 км (2 вітки
колектора) перекачуються на очисні споруди Загальна протяжність
каналізаційної мережі складає 13,3 км.
На мережі самотічного колектора знаходяться оглядові колодці глибиною від
1 до 7 метрів, які постійно потребують очищення та ремонту, діаметр
колектора від 100 до 350 мм.
Станом на 01.07.2021 року ліквідовано 49 заторів на каналізаційних мережах.
Потребують капітального та поточного ремонту покрівлі КНС та очисних
споруд.
Кількість абонентів по наданню послуг із збирання та вивезення ТПВ складає
всього 2081, за 6 місяців поточного року кількість абонентів зросла на 37 в
тому числі:
- по населенню – 2020;
- по бюджетним організаціям - 11 (лікарня, ветлікарня, санстанція, суд,
міськрада, пенсійний фонд, школа мистецтв, дитячі садки «Ромашка» та
«Чебурашка», ЗОШ №3 та №4);
-по іншим споживачам - 50.
Кількість абонентів:
- по водопостачанню – 3979 абонентів, в порівнянні, з початку року кількість
абонентів збільшилася на 21 особу;
- по водовідведенню – 957 абонентів.
За 1 півріччя 2021 року реалізовано води 75,8 тис.м3 на суму 1385,1 тис.грн.
Рівень відшкодування тарифу за водопостачання за період складає 64,0%.
За 1 п/р 2021 року пропущено стоків 23,1 тис.м3 на суму 836,1 тис.грн
Рівень відшкодування тарифу за водовідведення складає 74,8%.
За 1 п/р 2021 року вивезено 1,9 тис.куб.м твердих побутових відходів на суму
236,9тис.грн.
Рівень відшкодування тарифу за вивіз сміття складає 77,1%.
Фактична собівартість 1 м³ водопостачання за період склала 23,80 грн.
і зросла порівняно до тарифу на 56,2%.
Фактична собівартість 1 м³ водовідведення за вказаний період склала
40,31 грн. і зросла порівняно до тарифу на 33,7%.
Фактична собівартість 1 м³ вивезення твердих побутових відходів за
вказаний період склала 134,39 грн. і зросла порівняно до тарифу на 29,8%.
Ріст витрат обумовлений в першу чергу зростанням вартості
електроенергії (на 77,2% за аналізований період порівняно із включеною до
тарифів), витратних матеріалів для ліквідації аварійних ситуацій, паливомастильних матеріалів (на 56,5% за аналізований період порівняно із
включеними до тарифів), а також нормативно передбаченим суттєвим
зростанням заробітної плати.

Фінансовий результат від діяльності підприємства склав 530,2 тис. грн.
збитку.
На даний час на підприємстві працює 30 осіб. Середньомісячна
заробітна плата по підприємству в порівнянні до 2020 року зросла на 13,2% і
склала 6893,89 грн.
Заборгованість за послуги станом на 01.07.2021 року складає в тис.грн.:
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Дебіторська заборгованість за послуги централізованого водопостачання
та водовідведення, вивезення ТПВ з грудня 2020 року по червень 2021 року
зменшилась на 4,6 тис.грн. (з 41,0т.грн. до 36,4 тис.грн ), в тому числі по
населенню на 2,9 тис.грн. (з 61,6т.грн.. до 58,7 тис.грн ),
Дебіторська заборгованість за спожиту електроенергію на 01.07.2021
року складає 208,8 тис.грн. в сумі нарахування за травень та червень 2021
року.
Протягом періоду проводився поточний ремонт цієї техніки. Вся
техніка потребує заміни або капітального ремонту.
Діючі в 1 півріччі тарифи на централізоване водопостачання та
водовідведення розроблено та затверджено міською радою рішенням №884
від 09.02.2018 року. Складова прибутку (рентабельності) відсутня,
інвестиційні
програми
по
централізованому
водопостачанню
та
водовідведенню не затверджувалися та не розроблялися.
25 червня 2021 року рішенням № 694 затверджено нові тарифи, які
вводяться в дію з 16.07.20021 року. В інвестиційній програми по
централізованому водопостачанню та водовідведенню складова прибутку
(рентабельності) відсутня.
За кошти міського бюджету придбані труби для заміни водопровідної
мережі на суму 137,0 тис.грн., придбано обладнання «Крот» - 98,0тис.грн.,
придбано мойку – 20,1 тис.грн., проведено частковий ремонт сміттєвоза МАЗ
– 22,9 тис.грн.

Бюджетна політика
До бюджету міської ради за січень – червень 2021 року надійшло 64 349,0
тис. грн. при запланованих 62 440,2 тис. грн., або 103,1 % планових
призначень (+ 1 908,8 тис. грн.)
Доходи загального фонду склали 63609,9тис. грн., або 103,7 %(+ 2 267,5 тис.
грн) від запланованих 61 342,4 тис. грн.
Доходи спеціального фонду склали 739,1 тис. грн. або 67,3%(-358,7 тис. грн..)
від запланованих 1 097,8 тис. грн.
Податкові надходження склали 34 438,8 тис. грн.. або 107,2 % планових
призначень (32134,3 тис. грн.).
Податку та збору на доходи фізичних осіб надійшло 21 880,6 тис. грн. при
запланованих 20 892,5 тис. грн. (104,7%); податку на прибуток підприємств та
фінансових установ комунальної власності надійшло 49,8 тис. грн. при тому,
що на цей період не передбачено планових надходжень.
Внутрішні податки на товари та послуги. Акцизного податку з реалізації
суб’єктами
господарювання роздрібної торгівлі і підакцизних товарів
надійшло 1 041,8 тис. грн. при 954,3 тис. грн. запланованих , або 109,2 %.
Акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (пальне)
надійшло 370,7 тис. грн. Акцизного податку з ввезених на територію України
підакцизних товарів (пальне) надійшло 1259,1 тис. грн.
Місцевих податків надійшло 9 811,3 тис. грн. при запланованих 8 695,8 тис.
грн. або 112,8% , в тому числі:
- єдиний податок – 5 359,3 тис. грн..(з юридичних осіб – 117,8 тис. грн..; з
фізичних осіб – 2 679,7 тис. грн.; з с/г товаровиробників,у яких частка с/г
виробництва за попередній податковий рік дорівнює або перевищує 75
відсотків – 2 561,2 тис. грн..);
- земельний податок з юридичних осіб – 323,3 тис. грн..;
- земельний податок з фізичних осіб – 544,9 тис. грн..;
- орендна плата з юридичних осіб – 2 679,8 тис. грн..;
- орендна плата з фізичних осіб – 570,5 тис. грн..;
Неподаткових надходжень надійшло 819,2 тис. грн.. при запланованих 510,2
тис. грн., або 160,6 %.
Офіційних трансфертів до бюджету громади надійшло 28 350,5 тис. грн. при
запланованих 28 697,9 тис. грн.(101,0%), в тому числі освітньої субвенції – 23
787,4 тис. грн.; субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
надання державної підтримки особам з особливими потребами – 47,4 грн.,
базової дотації – 1 760,4 тис.грн. , дотації з державного бюджету місцевим
бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків на
утримання закладів освіти та охорони здоров’я – 753,0 тис. грн., субвенції з
місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за
рахунок коштів освітньої субвенції – 775,5 тис. грн., субвенції з місцевого
бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі
охорони здоров’я за рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету(Мар’янівська сільська рада, Злинська сільська рада) – 654,2
тис.грн.; інші субвенції з місцевого бюджету (Злинська сільська рада) – 572,6
тис.грн.

До спеціального фонду надійшло 739,1 тис. грн. при запланованих 1097,8 тис.
грн (67,3%), в тому числі:
Екологічного податку надійшло 10,3 тис. грн., при запланованих 15,9 тис.
грн.(65,1%) .
Неподаткових надходжень надійшло 728,8 тис. грн. при запланованих 1081,9
тис. грн.(67,4%)
Офіційних трансфертів до спеціального фонду бюджету громади не
надходило.
З міського бюджету протягом січня – червня 2021 року по загальному
фонду проведено касові видатки в обсязі 71726,7 тис. грн., що складає 83,8%
до запланованого обсягу на вказаний період (план з урахуванням змін –
85562,2 тис. грн.), по спеціальному фонду на 26,8 % (план з урахуванням змін
– 3090,1 тис. грн.., касові видатки склали – 827,3 тис. грн.).
Переважна частина коштів загального фонду спрямована на утримання
соціально-культурної сфери – видатки склали 55340,6 тис. грн.., питома вага
складає 64,6 % загального фонду, з них :
•
по закладах освіти – 50157,8 тис. грн., або 58,6 % видатків загального
фонду,
•
по закладах культури – 2225,7 тис. грн. або 2,6 % видатків загального
фонду,
•
на соціальний захист та соціальне забезпечення – 2773,0 тис. грн., або
3,2 % видатків загального фонду,
•
на фізичну культуру і спорт – 184,1 тис. грн. або 0,21 % видатків
загального фонду.
В загальній сумі видатків загального фонду видатки по захищених статтях
склали 70085,1 тис. грн.., або 97,7% видатків загального фонду, в т.ч.
•
виплату заробітної плати з нарахуваннями – 54224,4 тис. грн..;
•
енергоносії – 4030,7 тис. грн.;
•
харчування та медикаменти – 635,6 тис. грн.;
•
соціальне забезпечення – 255,7 тис. грн.
•
трансферти іншим органам управління – 10938,7 тис. грн..
Заборгованість по заробітній платі з нарахуваннями станом на 1липня 2021
року відсутня.
Видатки на охорону здоров’я в січні - червні 2021 році становлять
2956,5тис.грн. що складає 70,2 % планових призначень на відповідний
період .
Також з бюджету Маловисківської територіальної громади було направлено
до обласного бюджету Кіровоградської області субвенцію в сумі 65,0 тис.грн
обласному військомату на фінансування Програми «Призовник-2021» для
Маловисківського районного територіального центру комплектування та
соціальної підтримки.
В загальній сумі видатків спеціального фонду 827,3 тис. грн. капітальні
видатки склали 267,6 тис. грн.. або 32,3 % видатків спеціального фонду.
Кошти бюджету територіальної громади було направлено до обласного
бюджету Кіровоградської області:

в сумі 70,0 тис.грн.на придбання спеціалізованого медичного обладнання для
КНП «Маловисківської СПК».
в сумі 200,0 тис.грн. на співфінансування об’єкта «Капітальний ремонт
будівлі
Маловисківської
ЗОШ№3
I-III
ступенів(утеплення
фасадів,покрівлі,заміна вікон і дверей)по вул.20 років Жовтня,3м.Мала
Виска,Кіровоградської області.
Проведення закупівель у системі електронних закупівель «ProZorro»
За період з січня по червень 2021 року організовано та проведено 757
процедур закупівель, в тому числі:
Відділом освіти молоді та спорту – 466 процедур
Відділ культури та туризму -1 процедура
КП «Мала Виска МКП»- 163 процедури.
Для проведення вказаних робіт по закупівлях було виділено 23 129,08 тис.
грн., з яких, завдяки проведенню процедур закупівель у системі електронних
закупівель «ProZorro», в цілому вдалося досягнути 1548,2 тис. грн. економії
бюджетних коштів.
В результаті чого з дотриманням вимог законодавства у сфері публічних
закупівель із застосуванням електронної системи закупівель для потреб
громади придбано товари, роботи та послуги, продукти харчування.
Надання якісних адміністративних послуг
Суб’єктам звернення, через відділ надання адміністративних послуг
Маловисківської міської ради надано 3620 адміністративних послуг, а саме:
№
з/п

Назва адміністративної послуги

1 Видача витягу, виписки, довідки з Єдиного державного
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців
Державна реєстрація змін до юридичної особи
Державна реєстрація припинення підприємницької
діяльності фізичною особою - підприємцем за її рішенням
Реєстрація в Державному реєст і речових прав на
2
ерухоме майно
3 Державна реєстрація земельних відомостей та видача
відомо тей з Державного земельного кадастру
4 Послуги у сфері містобудування та архітек ури
5 Заяви місцевого значення
6 Реєстрація громадських організаці
7 Відділ земельних відносин
Реєстрація/зняття з реєстрації мешканців
8
Зняття з реєстрації в зв’язку зі смертю

Кількість
наданих
послуг,
одиниць
5
9
15
979
881
6
90
7
495
1004
129

У першому півріччі 2021 року прийнято 314 заяв про реєстрацію/зняття
з реєстрації місця проживання фізичних осіб.
Кількість осіб, які прибули до Маловисківської територіальної
громади з інших областей, районів, міст і т.д. за шість місяців 2021 року
складає 54 чол.
Кількість осіб, які вибули з ТГ до інших областей, районів, міст і т.д. за
шість місяців 2021 року – 58 чол.
Зареєстровано місце проживання малолітніх дітей на території громади,
які народились з 01.01.2021 р. по 30.06.2021 р. – 34 чол.
Знято з реєстрації місця проживання 129 осіб, які були зареєстровані на
території ТГ, в зв’язку зі смертю (за шість місяців 2021 року).
Кількість зареєстрованих та виданих довідок про реєстрацію місця
проживання (додаток № 13), про зняття з реєстрації місця проживання
(додаток № 16), повідомлень про зняття з реєстрації місця проживання
(додаток № 15) у період з 01.01.2021 р. по 30.06.2021 р. – 690 шт.
За перше півріччя 2021 року, відділом з питань державної реєстрації
виконавчого комітету Маловисківської міської ради прийнято 1100 громадян,
яким надано роз’яснення, правову допомогу та послуги з питань державної
реєстрації речових прав на нерухоме майно (прийнято та оброблено 2168 заяв)
та державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців
(прийнято та оброблено 189 заяв та запитів).
За надані послуги з питань державної реєстрації до міського бюджету
надійшло 270,5 тис. грн.
Станом на 01.07.2020 року заяви та звернення громадян з питань
державної реєстрації продовжують активно надходити - відділом
оброблюється (знаходяться в черзі) 182 прийняті заяви.
2. ГУМАНІТАРНИЙ РОЗВИТОК
Освіта
На території Маловисківської територіальної громади функціонує в
2021 році 8 закладів дошкільної освіти в яких виховуються 426 дітей. В
закладах дошкільної освіти створено 396 місць, тому на 100 місць припадає
107 дітей. Черги в заклади дошкільної освіти немає. Охоплення дітей від 3 до
6 років дошкільною освітою складає 90%. Охоплення дітей від 5 до 6 років
дошкільною освітою складає 100%.
В закладі дошкільної освіти «Ромашка» працює додаткова група з
короткотривалим перебуванням для 15 дітей 5-річного віку. В закладах
дошкільної освіти «Ромашка» та «Веселка» створено інклюзивні групи та
організовано інклюзивне навчання для 2-х дітей з особливими освітніми
потребами.
На території Маловисківської територіальної громади в 2021 році функціонує
6 закладів загальної середньої освіти та 3 філії, в яких здобувають освіту 1651
учнів у 103 класах (середня наповнюваність класів - 16,0). Згідно рішення
Маловисківської міської ради від 27.04.2021 р. №498 до 31 серпня 2021 року
припиняється юридична особа Комунальний заклад «Маловисківський ліцей»
Маловисківської міської ради Кіровоградської області в результаті

реорганізації
шляхом
приєднання
до
Комунального
закладу
«Маловисківський ліцей ім. Юрія Кондратюка» Маловисківської міської ради
Кіровоградської області. Згідно рішення Маловисківської міської ради від
04.06.2021 р. №613 до 31 серпня 2021 року понижується ступінь
Комунального закладу «Мануйлівський ліцей-заклад дошкільної освіти»
Маловисківської міської ради Кіровоградської області га перейменовується
на Комунальний заклад «Мануйлівська гімназія-заклад дошкільної освіти»
Маловисківської міської ради Кіровоградської області.
В результаті оптимізації мережі, станом на 01.09.2021 р. буде функціонувати
5 закладів загальної середньої освіти та 3 філії, в яких здобуватимуть освіту 1
573 учні у 91 класі (середня наповнюваність класів - 17,3). Всі заклади освіти з
українською мовою навчання. Освітній процес забезпечують 210 вчителів.
Дітей шкільного віку стовідсотково охоплено навчанням. В закладах загальної
середньої освіти забезпечено впровадження нового змісту початкової освіти
згідно з Концепцією «Нова українська школа». Міською радою, відділом
освіти, молоді та спорту приділяється значна увага створенню сучасного
освітнього середовища у закладах освіти. Під час поточних ремонтів закладів
освіти впроваджуються елементи нового освітнього простору. До закладів
освіти проведена швидкісна мережа Інтернет, створені зони Wi-Fi.
З метою підвищення якості надання освітніх послуг в усіх старших класах
запроваджено профільне навчання.
КЗ «Маловисківський ліцей імені Г.М.Перебийноса» визначено опорною
школою Маловисківського освітнього округу (рішення Маловисківської
міської ради від 31.05.2017 р. №599). Опорна школа має 4 шкільні автобуси,
які підвозять 209 учнів та 15 вчителів. Ще 2 шкільні автобуси (КЗ
«Мануйлівський ліцей-заклад дошкільної олсвіти» та КЗ «Лозуватська
гімназія») підвозять 125 учнів та 17 вчителів.
У першому півріччі 2021 року на півіз дітей використано 536,5тис.грн.
У канікулярний період у всіх закладах освіти проведено косметичні ремонти
на суму 65,7 тис.грн. У КЗ «Маловисківський ліцей імені Г.М.Перебийноса»
встановлено огорожу на суму 157,0 тис. грн
Освітні заклади забезпечені дезинфікуючими засобами, масками,
рукавичками, безконтактними термометрами для боротьби з COVID
Всі заклади освіти обладнані пандусами та кнопками виклику, забезпечено
безперешкодний доступ до першого поверху приміщень. В КЗ
«Маловисківський ліцей імені Г.М.Перебийноса» та Маловисківській ЗШ №4
І-ІІІ ступенів облаштовано спеціальні кімнати для проведення занять з дітьми
з особливими освітніми потребами.
Право дітей віком від 2 до 18 років з особливими освітніми потребами, що
проживають на території Маловисківської територіальної громади
на
здобуття дошкільної та загальної середньої освіти забезпечено шляхом
проведення комунальною установою «Інклюзивно-ресурсний центр»
Маловисківської міської ради Кіровоградської області комплексної
психолого-педагогічної допомоги та забезпечення системного кваліфікованого
супроводження та інших заходів, передбачених чинним законодавством

України. В 2021 році в закладах загальної середньої освіти Маловисківської
міської ради організовано інклюзивне навчання для 21 учня та індивідуальне
(за станом здоров’я) - для 14 учнів. На напрямок інклюзивного навчання
направлено 724,1 тис. грн.
В закладах освіти 69 учні з малозабезпечених сімей. 46 дітей-сиріт, 27 учнів з
інвалідністю, 9 учнів з числа внутрішньо переміщених осіб, 42 учні дітей
учасників бойових дій. В КЗ «Маловисківський ліцей імені Г.М.Перебийноса»
та Маловисківській ЗШ №4 І-ІІІ ступенів організовано роботу 5 груп
продовженого дня для 135 дітей 1 -4-х класів. Діти забезпечені гарячим
харчуванням. У ЗЗСО ціна харчування становить 12,5 гри. для здобувачів
освіти 1-4 класів та дітей пільгових категорій. Організоване харчування учнів
5-11 класів, за кошти батьків (вартість харчування складає
15-18 грн.). 981 учень користується гарячим харчуванням, з них 838
безкоштовно. Діти забезпечені гарячим харчуванням ЗНЗ та ДНЗ на загальну
суму 707,0 тис. грн
В 2021 році одержали свідоцтво про здобуття базової середньої освіти 126
учнів, свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти - 109 учнів (з
них нагороджені золотою медаллю -11, срібною - 3).
Заклади загальної середньої освіти мають 14 інтерактивних комплексів, 8
комплектів - екран+мультимедійний проектор, 35 принтерів, 149
персональних комп’ютерів (підключено до мережі інтернег - 98), 17
ноутбуків, 4 планшети. Середня кількість учнів на 1 комп’ютер 7 учнів.
В закладах обладнано 2 кабінети математики, 2 кабінети хімії, 1 кабінет
біології, 4 кабінети української мови та літератури, 1 кабінет іноземної мови з
лінгафонним обладнанням. Всі заклади мають власні котельні, водогін,
каналізацію.
Відповідно до Положення про стипендії Маловисківського міського голови
«Гордість громади» для дітей та молоді встановлено 20 стипендій для учнів
загальної середньої та позашкільної освіти, також 32 учні закладів загальної
середньої освіти стали призерами Всеукраїнських учнівських олімпіад та
конкурсу-захисту МАН та отримали премію на суму 16,0 тис.грн.
У співпраці з Асоціацією міст України Маловисківська ТГ взяла участь
у Всеукраїнському проєкті з подолання цифрової освітньої нерівності в
Україні «Інноваційний прорив»!
Фахівці відділу освіти та педагогічні працівники прийняли активну
участь в онлайн навчанні з метою опанування і впровадження сучасних
електронних ресурсів у навчальний процес. В зв’язку з цим було прийнято
рішення на безкоштовну передачу Маловисківській територіальній громаді 6
Грантових Сертифікатів, ринкова вартість яких складає 213,0 тис. грн на
право користування електронними освітніми ресурсами для інклюзивного
навчання в початковій школі.
Фізична культура і спорт.
На території Маловисківської міської ради функціонує Маловисківський
ДЮЦ «Вись». У закладі функціонує 18 гуртків, де навчаються 500 учнів.

Продовжується вдосконалення спортивної бази, оснащених відповідним
спортивним обладнанням для належної організації навчально - виховного
процесу.
На базі Маловисківського ДЮЦ «Вись» функціонує гурток туристичного
напрямку.
У закладах освіти Маловисківської ТГ було організовано роботу щодо
проведення Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри
«Сокіл» («Джура»). Проведено шкільний етап та 1 (міський) етап гри «Джура»
для середньої та старшої вікової групи з 5-7 травня 2021 року у формі
трьохденного таборування. Переможцями 1 (міського) етапу став рій «Сини
козацького роду», які представляли Маловисківську ТГ у II (обласному) етапі
гри «Джура» на дистанційній основі. Обласні змагання проводились у 5
етапів, а саме: інтелектуальна гра- вікторина «Відун»; змагання з надання
першої долікарської допомоги «Рятівник»; змагання «Розбирання та
складання АК»; змагання «Фізична підготовка»; конкурс «Впоряд».
Проводиться робота, спрямована на створення належних умов для розвитку
масової фізичної культури і спорту. На стадіоні «Колос» м. Мала Виска
систематично проходять міські спортивні змагання, проведено роботи по
підтримці належного стану сучасних місць для глядачів. У приміщенні
адміністративної будівлі спортивного комплексу «Колос» на першому поверсі
функціонують душові кабінки, внутрішній туалет. Па належному рівні
утримуються спортивний майданчик у міському парку для занять
фізичною культурою, футбольне поле з штучним покриттям, спортивні
споруди дитячих ігрових майданчиків та комунальних закладів освіти.
Рішенням виконавчого комітету від 11 березня 2021 року №90 затверджено
план заходів щодо реалізації соціального проекту «Активні парки - локації
здорової України» Маловисківської міської ТГ на 2021 рік та наступні роки.
Маловисківський міський парк на якому розташовані спортивні споруди
визначено, як локація, де проводитимуться заходи у рамках реалізації
соціального проекту «Активні парки - локації здорової України». Для
реалізації соціального проекту визначено відповідальну особу та
координатора. Для пропаганди здорового способу життя, активної життєвої
позиції, оздоровчої рухової активності та популяризації соціального проекту
залучаються фахівці в сфері фізичної культури і спорту.
У міському парку кожного року до Дня захисту дітей проводяться майстеркласи від керівників гуртків Маловисківського ДЮЦ «Вись», змагання з
дартсу, шахів, шашок, настільного тенісу, метою яких є залучення різних груп
населення, у тому числі осіб з інвалідністю до оздоровчої рухової активності у
місцях масового відпочинку, залучення фахівців у сфері фізичної культури і
спорту, провідних спортсменів до організації занять з оздоровчої рухової
активності та змістового дозвілля громадян.
В Маловисківській ТГ проводяться спортивно-масові заходи з популяризації
здорового способу життя та культури здоров’я серед молоді: міський етап
Всеукраїнського фізкультурно-оздоровчого заходу «Мама, тато, я - спортивна
сім’я», Кубок Маловисківської ТГ з міні-футболу за правилами футзалу,

змагання з волейболу серед закладів загальної середньої освіти, проведення
міських та участь у обласних змаганнях в рамках «Гімназіади» серед учнів
закладів освіти у 2021 році. Також мешканці громади беруть активну участь у
обласних спортивних іграх серед команд територіальних громад та міст
області у 2021 році - обласний етап Всеукраїнського фізкультурнооздоровчого заходу «Мама, тато, я - спортивна сім’я», де наша команда посіла
7 місце в загальному заліку та 1 місце в особистому заліку в змаганні
«Снайпер». 13 квітня на території Соколівської ТГ відбулись змагання з шахів
та шашок у рамках обласних спортивних ігор серед команд територіальних
громад та міст області у 2021 році. Зокрема, у шахах серед жінок в
особистісному заліку II місце посіла Гагаріна Альона. 18 квітня на території
ДолинськоїТГ проходили обласні зональні змагання з міні-футболу серед
дорослих. Нашу громаду представляла футбольна команда «ВИСЬ», яка
посіла III місце. 24 квітня в м. Кропивницькому, на стадіоні "Зірка",
проходили обласні спортивні ігри з легкої атлетики, серед територіальних
громад та міст Кіровоградської області. Змагання зібрали 160 учасників з 14
команд. Команда Маловисківської ТГ посіла перше 1 місце і стала
переможцем серед міських територіальних громад. Переможцями стали
вихованці тренера О. Шостака.
Стабільно триває розвиток мережі спортивних гуртків. Основними видами
спорту в місті є: дзюдо, легка атлетика, волейбол, футбол, бокс, настільний
теніс. В школах проводяться дні здоров’я, Олімпійський урок. Олімпійський
тиждень, тиждень фізичної культури і спорту. В позаурочний час проводиться
гурткова та позакласна робота з учнями.
Для забезпечення підвищення рівня охоплення мешканців громади
фізкультурно-оздоровчою та спортивною роботою, створення належних
матеріально-технічних та фінансових умов для розвитку спорту відділ
взаємодіє з органами виконавчої влади, структурними підрозділами
виконавчого комітету Маловисківської міської ради, підприємствами,
установами та організаціями всіх форм власності, громадськими
організаціями, благодійними фондами та іншими інституціями.
Сімейна та молодіжна політика.
Із запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою
статі, захисту прав осіб, які постраждали від такого насильства та проведення
інформаційно-просвітницьких заходів з батьками та дітьми з питань
запобігання та протидії домашньому насильству в ЗЗСО проводяться такі
заходи:
Інформаційно - просвітницькі заходи:
Виховна година «Сімейні радощі та прикрощі»;
Запобігання й протидія домашньому насильству;
Виховні години з питань пропаганди здорового способу життя сере; дітей та
молоді.
Тренінги:
Що робити, коли тебе ображають дорослі? ;
Як уникнути насилля в сім’ї? ;
Скажемо насиллю - НІ! ;

Саморуйнівна поведінка учнівської молоді: перші ознаки загрози;
Булінг.
Семінари:
Взаємодія сім’ї і школи - запорука успішного навчання і виховання Єдині
вимоги у вихованні;
Європейський день боротьби з торгівлею людьми;
Конвенція ООН «Про права дитини» ;
Повага до людської гідності дитини;
Насильство в сім’ї як соціальна проблема;
Права дитини;
Лекція «Насильство в сім’ї» Зустріч з начальником сектору превенції
Маловисківського відділу поліції ГУНП у Кіровоградській області.
Практичні заняття:
Робота з матеріалами з питань рівних прав та можливостей чоловіків та жінок,
попередження насильства в сім’ї та запобігання торгівлі людьми.
Соціальна сфера
Підтримка сімей, дітей та молоді, гендерна політика
Станом на 1.07.2021 на території Маловисківської міської територіальної
громади проживає 2734 дитини.
У звітному періоді проведено 43 профілактичних заходів (рейдів) "Діти
вулиця", "Вокзал" по території Маловисківської міської ради, з них 9 рейдів у
нічний період доби у місцях масового скупчення людей під час яких виявлено
3 дітей без супроводу дорослих та таких, що вживали алкогольні напої. З
батьками та дітьми, начальником Служби проведено індивідуальну
профілактичну роботу та винесено попередження.
Під час яких було обстежено 43 сімей, з яких:
13 сімей, які опинились у складних життєвих обставинах;
4 сімей у яких проживають діти під опікою/піклуванням;
2 прийомних сімей/дитячих будинків сімейного типу;
24 інші сім’ї.
Протягом року виявлено та вилучено 3 дітей у зв’язку із загрозою для життя
та здоров’я з боку батьків, а саме ухилення від виконання батьківських
обов’язків, систематичне вживання алкогольних напоїв чи залишення дітей
без нагляду чи то сторонніх осіб.
Вікова категорія вилучених дітей:
0 дитини віком до 6 років;
3 дітей віком від 6 до 14 років;
0 дитини віком від 14 до 18 років.
Протягом першого півріччя 2021 року на підставі рішень Комісії з питань
захисту прав дитини виконавчого комітеті Маловисківської міської ради 9
батькам було винесено попередження за ухилення від виконання батьківських
обов’язків та встановлено терміни для виправлення і покращення ситуацій, які
склались у сім’ях. 7 батьків ініційовано притягнути до відповідальності у
порядку ст. 184 КУпАП.
Протягом звітного періоду було проведено 5 засідань Комісії з питань захисту

прав дини під час яких було розглянуто та прийнято 20 рішень з метою
забезпечення соціально-правового захисту дітей різних категорій.
Станом на 1.07.2021 на обліку Служби перебуває 29 дітей, які проживають у
12 сім’ях, які опинились у складних життєвих обставинах у зв’язку із
ухиленням батьків від виконання батьківських обов’язків, систематичним
вживанням алкогольних напоїв, чи то залишенням дітей без нагляду або
сторонніх осіб.
До суду протягом першого півріччя 2021 року подано 1 позов про позбавлення
батьківських прав, з яких винесено відповідні рішення у порядку статті 164
СКУ.
Із позитивним результатом протягом звітного періоду 2021 року з обліку
Служби було знято 6 дітей у зв’язку із виправленням ситуації, які склались у
сім’ях.
Крім цього, на первинному обліку у Службі перебуває 58 дітей-сиріт, дітей
позбавлених батьківського піклування.
Протягом першого півріччя 2021 року на первинний облік було поставлено 31
дитина з яких:
4 дітей набули статусу дітей-сиріт;
27 дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування було
передано районною службою у справах дітей та поставлено на первинний
облік у службі у справах дітей Маловисківської міської ради.
Станом на 1.07.2021р. 3 дітей влаштовані під опіку, 1 дитина влаштована та
перебуває в КЗ "Центр соціально-психологічної реабілітації дітей"
Кіровоградської обласної ради м.Кропивницький.
На території Маловисківської міської територіальної громади
функціонує:
2 прийомні сім’ї у яких влаштовані та проживають 4 дітей;
2 дитячих будинки сімейного типу до яких влаштовані та проживають
14 дітей;
38 дитини перебувають під опікою/піклуванням.
Соціальний захист населення
У звітному періоді відділом соціального захисту населення, праці та
охорони здоров’я:
Прийнято документи для призначення житлової субсидії в кількості 1051 заява;
Прийнято документи для призначення державних соціальних допомог в
кількості – 522 заяв;
Прийнято документи для призначення пільг в кількості – 287 заяви;
Прийнято документи для призначення пільг в готівковій формі в
кількості – 266 заяв;
Проведений прийом документів та виплату матеріальної допомоги до
дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав в кількості
– 63 заяви на суму 31,5 тис. грн.;
Проведений прийом документів для отримання одноразової допомоги
громадянам, які виявили бажання проходити військову службу в ЗСУ та

інших формуваннях за контрактом у кількості 10 заяв на суму 50, 0 тис. грн;
Проведений прийом документів на виплату матеріальної допомоги до
дня ліквідації аварії Чорнобильської катастрофи – 109 заяв на суму 26, 1тис.
грн;
Проведений прийом документів для виплати матеріальної допомоги до
дня Перемоги в сумі 2,0 тис. грн;
Проведений прийом документів для щоквартальної виплати компенсації
на житлово-комунальні послуги інвалідам по зору в сумі 5, 4тис. грн;
Проведений прийом документів для виплати щомісячної матеріальної
допомоги інвалідам І групи, які користуються мережею Інтернет та
пересуваються за допомогою технічних засобів реабілітації в сумі 4,8 тис.грн;
Проведений прийом документів для виплати матеріальної допомоги
особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій, яким
виповнилося 90 років – 3,6 тис. грн.
Складено акти обстеження матеріально-побутових умов сім’ї для
призначення усіх видів державних соціальних допомог та субсидії у кількості
– 150 шт;
Прийнято документів для постановки на облік для забезпечення санаторнокурортним лікуванням в кількості 6 заяв;
Проведений прийом документів для постановки на облік для
забезпечення сімейним відпочинком учасників АТО та членів їх сімей – 2
заяви;
Проведений прийом документів для постановки на облік для
забезпечення професійним навчанням учасників АТО – 2 заяви;
Проведений прийом документів для постановки на облік для
забезпечення психологічною реабілітацією учасників АТО – 1 заява;
Прийом документів для забезпечення технічними засобами реабілітації
та протезно-ортопедичними виробами – 26 заяв;
Прийом документів на влаштування
до
будинку-інтернату
(психоневрологічний профіль) – 1 заява;
Прийнято документи для направлення дітей пільгових категорій на
оздоровлення за рахунок коштів обласного бюджету – 11 заяв;
Прийнято документи для направлення дітей пільгових категорій на
оздоровлення за рахунок коштів державного бюджету – 1 заява.
Функціонує опікунська рада щодо питань недієздатних осіб або осіб
дієздатність яких обмежена.
У відділі соціального захисту населення, праці та охорони здоров’я
створено робочу групу з питань протидії домашньому насильству, насильству
за ознакою статі та забезпечення рівних прав та можливостей жінок і
чоловіків.
Відділом соціального захисту населення, праці та охорони здоров’я
постійно проводиться роз’яснювальна робота, розміщуються роз’яснення на
сайті міської ради та здійснюється постійне оновлення інформаційних стендів
у відповідності до змін в законодавстві в галузі соціального захисту.
Прийняті документи для призначення державних соціальних допомог
відділом передається до Маловисківського відділу з питань призначення та

виплати державних соціальних допомог та соціальної підтримки населення
Новоукраїнської РДА. Після опрацювання заяв громадянам видаються
повідомлення про призначення житлової субсидії та державних допомог.
З серпня 2019 року у відділі соціального захисту населення, праці та охорони
здоров’я виконавчого комітету Маловисківської міської ради та у
Паліївському старостинському окрузі в дослідно-промислову експлуатацію
встановлено програмний комплекс «Інтегрована інформаційна система
«Соціальна громада» для налагодження електронного документообігу з
Маловисківським відділом з питань призначення та виплати державних
соціальних допомог та соціальної підтримки населення Новоукраїнської РДА.
З квітня 2021 року
встановлено програмний комплекс «Інтегрована
інформаційна система «Соціальна громада» в Олександрівському
старостинському окрузі, Лозуватському та Миролюбівському старостатах.
У звітному періоді 2021 року за допомогою ПК «Соціальна громада» до
Маловисківського відділу з питань призначення та виплати державних
соціальних допомог та соціальної підтримки населення Новоукраїнської РДА
передано всього 1378 справ, з них: для призначення житлової субсидії – 873,
заяв для призначення державних соціальних допомог – 409, заяв для
призначення пільг – 96 справ.
На території громади функціонує КП Маловисківський центр надання
соціальних послуг - це структурний підрозділ, який підпорядковується
Маловисківській міській раді.
З метою покращення доступу мешканців громади з увагою до їх віку, статі,
стану здоров’я, місця проживання до належного спектру якісних соціальних
послуг, що надаються в межах громади відповідно до державних стандартів
рішенням 60-ї сесії сьомого скликання від 28 листопада 2019 року
затверджена Програма розвитку КП Маловисківський центр надання
соціальних послуг на 2020-2022 роки. Відповідно до законодавства України
такі громадяни мають право на отримання соціальних послуг, зокрема
повністю чи частково за рахунок бюджетних коштів. Соціальними групами,
які потенційно можуть потребувати таких послуг, є жінки та чоловіки
похилого віку (24% кількості мешканців громади), безробітні (22%), особи з
інвалідністю в т.ч. діти (4%). Також ряду соціальних послуг потребують
учасники АТО, особи, які постраждали від насильницьких та протиправних
дій, інші категорії мешканців громади.
На сьогодні на території громади Центр надання соціальних послуг є
практично єдиним постачальником соціальних послуг в Маловисківській
громаді для певних категорій громадян, які потребують сторонньої допомоги
– людей літнього віку та осіб з інвалідністю. Тому, одним із важливих завдань
у руслі реформи є інтегрований підхід покращення якості надання послуг.
Центр проводить соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) не
менш як 130 громадян – мешканців Маловисківської міської територіальної
громади, не залежно від статі, віку чи соціального статусу, які не здатні до
самообслуговування у зв'язку з частковою втратою рухової активності (мають
III, IV і V групу рухової активності) і потребують сторонньої допомоги,
соціального обслуговування (надання соціальних послуг) в домашніх умовах

згідно з медичним висновком:
- одинокі громадяни похилого віку в кількості 80 осіб;
- самотньо проживаючі громадяни похилого віку в кількості 145 осіб;
- особи з інвалідністю (які досягли 18-річного віку), крім осіб з інвалідністю
внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання,
які отримують соціальну допомогу на постійний сторонній догляд, побутове
та спеціальне медичне обслуговування відповідно до Закону України "Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку
на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату
працездатності" в кількості 25 осіб в тому числі особи з інвалідністю ІІ групи
5 громадян, ІІІ групи – 15 громадян;
- хворих (з числа одиноких осіб працездатного віку на період до встановлення
їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці) в кількості 5 осіб.
З них міського населення 200 осіб, в т.ч. чоловіків-49, жінок-151;сільського –
50 осіб в т.ч. чоловіків-21, жінок-29. Всього 250 осіб, в т.ч. чоловіків-70,
жінок-180.
За віковою категорією: до 60 років(особи з інвалідністю)-5 осіб;
від 60 до 80 років – 128 осіб;
старше 80 років – 117 осіб.
За місцем проживання: в багатоквартирних будинках – 10 осіб, в приватних
садибних будинках – 240 осіб, з них мають електроопалення -15
домогосподарств, пічне опалення – 225 домогосподарств.
Станом на 01.07.2021 року на обслуговуванні в комунальному підприємстві
Маловисківський центр надання соціальних послуг перебуває 292 особи та
надаються базові соціальні послуги:
- догляд вдома;
- консультування;
- представництво інтересів;
- інформування, а також 34 види таких соціальних послуг:
- приготування (допомога в приготуванні) їжі вдома, годування;
- придбання та доставка товарів з магазину або ринку, медикаментів за кошти
підопічного;
- допомога у прибиранні приміщення;
- оформлення документів на отримання субсидій, оплата житловокомунальних послуг та інших видів соціальної допомоги, внесення платежів;
- інші соціальні послуги.
Станом на 01.07.2021 року надано 58291 послуг, а саме: 9652 підготовка
продуктів для приготування їжі, 3341 доставки води, 10287 прибирання житла,
1744 розпалювань печей, 42 доставка палива за рахунок підопічного, 3988
піднесення дров і вугілля, 3635 прополка бур’янів, розчистка снігу, 10936
придбання продуктів, медикаментів, 3006 приготування їжі, 663 годувань
ліжко-хворих, 1134 надання допомоги в оплаті комунальних послуг, 94
надання допомоги в оформленні документів, 22 представництв інтересів в
органах державної влади, 3825 замін натільної-постільної білизни, 1966
допомоги при купанні, митті голови, розчісуванні волосся, підрізанні нігтів,
1080 посадки, прополки городу, 16 забезпечень супроводження, 143

організації надання консультацій лікарями, 1890 прання білизни та одягу,
1282 інші послуги.
Сума платних послуг з початку року склала 74,2 тис. грн., кошти, що
надійшли від надання платних соціальних послуг використовуються в
установленому законодавством порядку, а саме: на придбання комп’ютерної
техніки, відповідних програм, придбання паливно-мастильних матеріалів для
спец автомобіля, придбання канцелярських товарів, масок, рукавичок,
антисептиків, вітальних листівок для підопічних до Святкових дат, заправка
картриджів, придбання прального порошку для надання послуги прання,
миючі засоби, інвентар для соціального робітника та інше.
Навантаження на одного соціального робітника становить шість громадян у
міській (приміській) місцевості, що не мають транспортного сполучення, у
приватному або державному секторі без комунальних зручностей і десять
громадян у місті з комунальними зручностями; один соціальний робітник
обслуговує двох непрацездатних громадян, яким установлена V група рухової
активності.
Центр має спец автомобіль, що позволяє надавати соціальних послуг з
перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення
опорно-рухового апарату. Станом на 01.07.2021 надано послуг перевезення
осіб(дітей) з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату в
кількості 105 осіб.
КП Маловисківський центр надання соціальних послуг з липня поточного
року щотижня проводить виїмку з контейнера для одягу, взуття та іграшок,
які незатребувані у використанні жителів громади і цим самим допомагає
малозабезпеченим та багатодітним сім ям.
Цивільний захист населення
У січні-чсервні 2021 року проведено 13 засідань міської комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Маловисківської
міської ради.
Взято участь у 20 засіданнях обласної комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій Кіровоградської обласної державної
адміністрації.
Взято участь у 12 засіданнях районної комісії з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Новоукраїнської районної
державної адміністрації.
Взято участь у 4 штабних тренуваннях органів управління та сил цивільного
захисту територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного
захисту Кіровоградської області (із залученням органів з евакуації)
Проведено комісійне обстеження оцінки стану готовності 7 захисних споруд
цивільного захисту зі складанням відповідних актів.
У сфері цивільного захисту в навчально – методичному центрі цивільного
захисту та безпеки життєдіяльності Кіровоградської області за категорією
«Голови територіальних громад та їх заступники» пройшли функціональне
навчання (підвищення кваліфікації цільового призначення) дві посадові особи
керівного складу Маловисківської міської ради: секретар міської ради –
Постолюк Леся Анатоліївна, керуюча справами – Линник Людмила Іванівна.

По закінченню навчання видані Посвідчення встановленого зразка.
Охорона навколишнього природного середовища
Постійно проводяться заходи по утриманню території полігону сміттєзвалища
у належному санітарному стані, упорядкування під’їзних шляхів. Для
виконання робіт було закуплено дизельне паливо на суму 9,5 тис. грн. за
рахунок коштів , що надійшли від сплати екологічного проекту.
Ліквідовано 4 стихійних сміттєзвалища с. Паліївка, район глиняного кар’єру
та південна сторона старого кладовища по вул. Європейська, с. Олександрівка,
с. Лозуватка.
Розвиток громадського суспільства
Створено громадську організацію «Окрилена громада Вись», основною
метою якої є вплив на розвиток території, залучення широких верств
населення для покращення соціально-побутотових, культурних та духовних
потреб громади
Представники ГО «Простір ідей», ГО «Окрилена громада Вись» та
представники Маловискої міської ради за запрошенням ГО «Флора»
(м.Кропивницький) взяли участь в Регіональній конференції за результатами
роботи видобувних підприємств Кіровоградщини. Мета заходу: Привернути
увагу влади та громади до проблем, пов’язаних з видобутком корисних
копалин на території Кіровоградської області.
ГО “Простір ідей прийняли участь у тренінгу, який організувала Громадська
організація "Флора" за Фінансової підтримки Посольства Франції в Україні, в
Кропивницькому. Тема тренінгу «Доступ до питної води, силами молоді,
задля сталого розвитку громад" в яких розглядалися такі питання як якість
питної води.
ГО «Флора» (м. Кропивницький) спільно з представниками ГО «Простір
ідей» б здійснювали забір питної води із чотирьох криниць загального
користування на території міста.
ГО «Простір ідей» взяли участь у пітчингу проектів соціальної дії
Кіровоградської області , представили перед комісією проект «Вищанські
посиденьки», авторками якого є Ірина Кудря та Инна Коваленко. Основна
мета проекту соціальної діі - навчити медійної грамотності населення
громади. Всього планується провести 11 навчань за різною тематикою із
залученням наших партнерів. Під час онлайн голосування за проект
«Вищанські посиденьки» ми отримали 231 голос. Із 18 проектів конкурсу
відберуть лише 8.
Представники громадських організацій беруть активну участь у розвитку
громади, приймають участь у тренінгах, семінарах, проектах різного напрямку
та безпосесередньо у міському конкурсі міні-проектів «Майбутнє громади в
наших руках , на який подали два проекти і отримали підтримку мешканців
громади та можливість реалізувати свої ідеї в рамках громадського бюджету
у 2021 році.
Керуючий справами виконавчого комітету
Маловисківської міської ради

Людмила ЛИННИК

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

№ 255
м. Мала Виска

Про
хід
сплати
землекористувачами земельного
податку та орендної плати
Заслухавши інформацію начальника земельного відділу міської ради
І.А.Цибульського про хід сплати землекористувачами – юридичними та
фізичними особами - земельного податку та орендної плати на території
Маловисківської міської територіальної громади, керуючись ст. 33 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет
Маловисківської міської ради,В И Р І Ш И В:
1. Інформацію начальника земельного відділу міської ради
І.А.Цибульського про хід сплати землекористувачами – юридичними та
фізичними особами - земельного податку та орендної плати прийняти до
відому.
2. Зобов’язати начальника земельного відділу міської ради
І.А.Цибульського:
2.1. Активізувати та посилити роботу з платниками податку по сплаті
земельного податку та орендної плати.
2.2. Здійснювати постійний контроль за:
- ходом збору земельного податку та орендної плати з юридичних та
фізичних осіб;
- ходом сплати заборгованості за минулі роки;
- використанням земельних ділянок за цільовим призначенням.
2.3. Опубліковувати на офіційному сайті міської ради:
 роз’яснення щодо термінів та порядку сплати платежів за землю;
 хід надходжень плати за землю в міський бюджет;
 надавати інформацію щодо вільних земельних ділянок.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого
заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
Бакалінського О.М.
Міський голова

Юрій ГУЛЬДАС

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

№ 256
м. Мала Виска

Про затвердження Положення та посадового складу
міської комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій
Керуючись статтями 33, 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",
відповідно до статті 6 Кодексу цивільного захисту України, постанови Кабінету Міністрів
України від 17 червня 2015 року № 409 "Про затвердження Типового положення про
регіональну та місцеву комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних
ситуацій", Положення, затвердженого розпорядженням голови обласної державної
адміністрації від 27 липня 2015 року № 290-р "Про обласну комісію з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій", з метою забезпечення техногенноекологічної безпеки, захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій,
запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і реагування на них на території
Маловисківської міської територіальної громади, та у зв’язку з кадровими змінами
виконавчий комітет Маловисківської міської ради,ВИРІШИВ:
1. Затвердити Положення про міську комісію з питань техногенно-екологічної безпеки
і надзвичайних ситуацій (далі – Комісія) у новій редакції, що додається.
2. Затвердити новий посадовий склад міської комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки і надзвичайних ситуацій згідно з додатком.
3. Рішення від 08.04.2021 року № 140 «Про внесення змін до складу міської комісії з
питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій» вважати таким, що
втратило чинність.
4. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Міський голова

Юрій ГУЛЬДАС

Додаток №1
до рішення виконкому міської
ради від 12.08.2021 року № 256
ПОЛОЖЕННЯ
про комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних
ситуацій Маловисківської міської ради
1. Міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій, скорочена назва (далі – Комісія) є постійно діючим
органом, який утворюється виконавчим комітетом Маловисківської міської
ради для координації діяльності підприємств, установ та організацій, незалежно
від форм власності та розташованих на території громади, пов’язаної із
забезпеченням техногенно-екологічної безпеки, захисту населення і територій
від наслідків надзвичайних ситуацій, запобігання виникненню надзвичайних
ситуацій і реагування на них.
2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України,
а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України,
прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету
Міністрів України, рішеннями Державної, обласної комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій та цим Положенням.
3. Основними завданнями комісії є:
1) координація діяльності підприємств установ та організацій, незалежно
від форм власності, розташованих на території громади, пов’язаної із:
функціонування місцевої ланки територіальної підсистеми єдиної
державної системи цивільного захисту області;
здійсненням оповіщення населення про виникнення надзвичайної
ситуації та інформування його про дії в умовах такої ситуації;
залученням сил цивільного захисту до проведення аварійно-рятувальних
та інших невідкладних робіт, ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;
забезпеченням реалізації вимог техногенної та пожежної безпеки;
навчанням населення діям у надзвичайній ситуації;
організацією та здійсненням заходів щодо життєзабезпечення населення,
що постраждало внаслідок виникнення надзвичайної ситуації;
організацією та здійсненням заходів з евакуації (у разі потреби);
організацією та здійсненням радіаційного, хімічного, біологічного,
інженерного та медичного захисту населення і територій від наслідків
надзвичайної ситуації;
здійсненням безперервного контролю за розвитком надзвичайної ситуації
та обстановкою на аварійних об’єктах і прилеглих до них територіях;
інформуванням керівництва міської ради та населення про розвиток
надзвичайної ситуації та заходи, що здійснюються;
забезпеченням безпеки та сталої роботи транспортної інфраструктури,
послуг поштового зв’язку та всіх видів електричного зв’язку;

забезпеченням санітарного та епідемічного благополуччя населення;
організацією та керівництвом за проведенням робіт з ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій місцевого рівня;
2) визначення шляхів та способів вирішення проблемних питань, що
виникають під час:
здійснення заходів щодо соціального захисту населення, що постраждало
внаслідок виникнення надзвичайної ситуації;
здійснення заходів щодо медичного та біологічного захисту населення у
разі виникнення надзвичайної ситуації;
порушення умов належного функціонування об’єктів інфраструктури та
безпеки життєдіяльності населення, зокрема у сферах національної безпеки і
оборони, енергетики, фінансів, соціального захисту, охорони здоров’я та
навколишнього природного середовища;
4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:
1) у режимі повсякденної діяльності:
здійснює координацію діяльності підприємств, установ та організацій,
незалежно від форм власності, розташованих на території громади, щодо
здійснення заходів у сфері цивільного захисту та техногенно-екологічної
безпеки;
здійснює заходи щодо забезпечення захисту населення, сталого
функціонування господарських об’єктів, зменшення можливих матеріальних
втрат та збереження національної культурної спадщини у разі виникнення
надзвичайної ситуації;
бере участь у розгляді питань щодо утворення або припинення діяльності
підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, що
використовують небезпечні технології (хімічні, радіаційні тощо);
сприяє проведенню гідрометеорологічних спостережень і прогнозів,
розвитку державної системи моніторингу навколишнього природного
середовища, системи цивільного захисту, форм контролю за функціонуванням
потенційно небезпечних об’єктів;
координує здійснення заходів щодо профілактики та локалізації
інфекційних захворювань, а також запобігання виникненню випадків масових
харчових отруєнь населення.
Комісія здійснює методичне керівництво та контроль за роботою
об'єктових комісій;
2) у режимі підвищеної готовності:
здійснює заходи щодо активізації роботи з проведення спостереження та
контролю за станом навколишнього природного середовища, перебігом
епідемій і спалахами інфекційних захворювань, масовими харчовими
отруєннями населення, обстановкою на потенційно небезпечних об’єктах і
прилеглих до них територіях, прогнозування можливості виникнення
надзвичайної ситуації та її масштабів;
організовує розроблення плану заходів щодо захисту населення і
територій у разі виникнення надзвичайної ситуації, забезпечення сталого
функціонування господарських об’єктів;

забезпечує координацію заходів щодо запобігання виникненню
надзвичайної ситуації місцевого та об'єктового рівня;
координує заходи щодо створення резерву засобів індивідуального
захисту та матеріальних резервів для запобігання виникненню надзвичайної
ситуації та ліквідації її наслідків, визначає обсяги і порядок використання таких
резервів;
3) у режимі надзвичайної ситуації:
здійснює координацію діяльності об’єктів щодо вжиття ними
першочергових заходів у разі виникнення надзвичайної ситуації;
залучає до виконання робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації
необхідні рятувальні, транспортні, будівельні, медичні та інші формування з
використанням наявних матеріально-технічних, продовольчих та інших
ресурсів і запасів;
вживає заходів, необхідних для проведення аварійно-рятувальних та
інших невідкладних робіт у небезпечних районах;
забезпечує здійснення заходів щодо соціального захисту населення, що
постраждало внаслідок виникнення надзвичайної ситуації;
розглядає пропозиції щодо встановлення меж території, на якій виникла
надзвичайна ситуація та організовує опрацювання матеріалів, необхідних для
обґрунтування визначення рівня надзвичайної ситуації;
приймає рішення щодо попередньої кваліфікації надзвичайної ситуації за
видом, класифікаційними ознаками та рівнем, забезпечує своєчасне подання на
обласну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних
ситуацій;
4) у режимі надзвичайного стану:
забезпечує організацію робіт з урахуванням особливостей, що
визначаються згідно з вимогами Закону України "Про правовий режим
надзвичайного стану" та здійснює заходи, необхідні для відвернення загрози та
забезпечення безпеки і здоров’я громадян, забезпечення функціонування
органів місцевого самоврядування.
5. Комісія має право:
залучати в установленому законодавством порядку до ліквідації наслідків
надзвичайної ситуації місцевого рівня сили і засоби територіальної підсистеми
єдиної державної системи цивільного захисту;
одержувати від підприємств, установ та організацій, розташованих на
території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, матеріали і
документи, необхідні для вирішення питань, що належать до її компетенції;
додатково залучати до участі у своїй роботі представників підприємств,
установ та організацій, розташованих на території громади (за погодженням з їх
керівниками).
6. Головою комісії є міський голова, який керує роботою комісії, а за
відсутності голови – перший заступник голови (заступник голови комісії).

Посадовий склад комісії затверджується рішенням виконавчого комітету
міської ради на основі пропозицій керівників підприємств, установ та
організацій, розташованих на території громади.
Персональний склад комісії затверджується головою комісії.
Голова комісії організовує її роботу за допомогою відповідального
секретаря комісії.
7. Голова комісії має право:
залучати до участі у своїй роботі представників підприємств, установ та
організацій, розташованих на території громади (за погодженням з їх
керівниками);
звертатися до органів державного нагляду з клопотаннями щодо
проведення позапланових перевірок, зокрема комплексних, суб’єктів
господарювання, які порушують вимоги законодавства у сфері цивільного
захисту та техногенно-екологічної безпеки;
приймати в межах повноважень комісії рішення щодо реагування на
надзвичайну ситуацію;
вносити пропозиції в межах законодавства щодо заохочення осіб, які
зробили вагомий внесок у запобігання виникненню надзвичайної ситуації,
ліквідацію її наслідків.
8. Робочим органом комісії, що здійснює підготовку, скликання та
проведення засідань, а також контроль за виконанням її рішень, є відділ
архітектури, будівництва та житлово – комунального господарства виконавчого
комітету міської ради.
9. Комісія проводить засідання на постійній основі.
Рішення комісії приймаються колегіально більш як двома третинами
складу комісії. Член комісії, який не підтримує пропозиції та рекомендації,
прийняті комісією, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що
додається до протоколу засідання.
Рішення комісії оформляється протоколом, який підписується головою та
відповідальним секретарем комісії.
10. Рішення комісії, прийняті у межах її повноважень, є обов’язковими
для виконання структурними підрозділами виконавчого комітету міської ради,
підприємствами, установами та організаціями, розташованими на території
громади.
11. Організація побутового забезпечення членів комісії, а також
забезпечення їх спеціальним одягом, засобами індивідуального захисту під час
роботи в зоні надзвичайної ситуації покладається на виконавчий комітет
міської ради.

Керуючий справами виконавчого комітету
Маловисківської міської ради

Людмила ЛИННИК

Додаток № 2
до рішення виконкому міської
ради від 12.08.2021 року № 256
ПОСАДОВИЙ СКЛАД
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
Маловисківської міської ради
Голова комісії
ГУЛЬДАС Юрій
Леонідович

- Міський голова
Заступник голови комісії

БАКАЛІНСЬКИЙ
Олександр
Михайлович

- Перший заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів

БАКУН Віталій
Вікторович

- Т.в.о начальника Маловисківського РВ Управління
ДСНС України в Кіровоградській області (за
згодою)
Секретар комісії

ГРАФЕНЮК
Олександр Ігоревич

- Спеціаліст з цивільного захисту, надзвичайних
ситуацій та техногенної безпеки Маловисківської
міської ради
Члени комісії:

ДИБТАН Сергій
Сергійович

- Заступник начальника відділення поліції №1 (м.
Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в
Кіровоградській області (за згодою)

ПОХИЛА Лариса
Василівна

- Начальник фінансового управління
Маловисківської міської ради

ЦИБУЛЬСЬКИЙ Ігор - Начальник відділу земельних відносин
Маловисківської міської ради
Анатолійович
АВРУНОВ
Володимир
Анатолійович

- Начальник комунального підприємства «Мала
Виска-Водоканал»

КОВАЛЕНКО
Олександр Петрович

- Начальник Маловисківського управління
Головного управління Держпродспоживслужби в
області (за згодою)

ЛИСЕНКО
Володимир Павлович

- Начальник комунального підприємства «Мала
Виска МКП»

ГАРБУЗ Ігор
Володимирович

- Директор філії "Маловисківський райавтодор"
дочірнього підприємства "Кіровоградський
облавтодор" відкритого акціонерного товариства
"Державна акціонерна компанія "Автомобільні
дороги України" (за згодою)

БІЛОНОГ Володимир - Начальник відділу архітектури, будівництва та
житлово – комунального господарства міської ради
Геннадійович
ЛЕВЧЕНКО Ольга
Миколаївна

- Директор КНП «Маловисківський центр первинної
медико-санітарної допомоги» міської ради

ЧУРПІЙ Костянтин
Леонідович

- Директор КНП «Маловисківська лікарня» міської
ради

БУТ Олександр
Васильович

- Районний військовий комісар (за згодою)

КОШМАН Віталій
Васильович

- Начальник Маловисківського району електричних
мереж (за згодою)

Керуючий справами виконавчого комітету
Маловисківської міської ради

Людмила ЛИННИК

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКАМІСЬКАРАДА
ВИКОНАВЧИЙКОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 12 серпня 2021 року

№ 257
м. Мала Виска

Про виділення коштів для участі у Міжнародній
агропромислов виставці «АGROЕXPO -2021»
З метою забезпечення участі у Міжнародній
агропромисловій виставці
«АGROЕXPO -2021», згідно з комплексною Програмою розвитку культури, краєзнавства
та
туризму на 2021-2023 роки, керуючись ст.32 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», виконавчий комітет Маловисківської міської ради,ВИРІШИВ:
1. Відділу культури та туризму виконавчого комітету міської ради взяти участь 29 вересня
2021 року у Міжнародній агропромисловій виставці «АGROЕXPO -2021».
2. 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. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з
питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В.

Міський голова

Юрій ГУЛЬДАС

Додаток № 1
до рішення виконкому
від 12.08.2021 р.№ 257

Кошторис витрат
для участі у Міжнародній агропромислов виставці «АGROЕXPO -2021»
№
з/п
1
2

Найменування заходів
Виготовлення та придбання сувенірної та
поліграфічної продукції
Квіти
ВСЬОГО:

Керуючий справами виконавчого комітету
Маловисківської міської ради

Витрати
(тис. грн.)

Розпорядник коштів

4000,00

Відділ культури

1000,00
5000,00

Відділ культури

Людмила ЛИННИК

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
Від 12 серпня 2021 року

№ 258
м. Мала Виска

Про виділення коштів для підготовки
та проведення святкування Дня сіл
Краснопілка та Вишневе
З метою популяризації кращих національних традицій, звичаїв та обрядів
українського народу, організації змістовного дозвілля жителів громади, та належного
відзначення на території громади Днів сіл, 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 День села Краснопілки 12 вересня 2021 року в с.
Краснопілка, День села Вишневе 19 вересня 2021 року в с. Вишневому.
2. 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 1.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з
питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В.

Міський голова

Юрій ГУЛЬДАС

Додаток 1
до рішення виконкому
від 12.08.2021 р.№ 258
Кошторис витрат
для підготовки та проведення святкування Дня села в селах: Краснопілка, Вишневе
№
з/п

Найменування заходів

Витрати
(тис. грн.)

1.

Організація свята села в с. Краснопілка

2300.00

2.

Організація свята села в с. Вишневе

3500.00

Всього

5800,00

Керуючий справами виконавчого комітету
Маловисківської міської ради

Розпорядник
коштів
Відділ культури та
туризму
Відділ культури та
туризму

Людмила ЛИННИК

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

№ 259
м. Мала Виска

Про внесення змін до рішення від 12 липня 2021 року
№ 222 «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 Малої Виски,
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», у зв’язку з виробничою
необхідністю, виконавчий комітет Маловисківської міської ради,ВИРІШИВ:
1. Внести зміни до Додатка 1 рішення виконавчого комітету від 12 липня
2021 року № 222 виклавши його в новій редакції (додається).
2 . Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В.

Міський голова

Юрій ГУЛЬДАС

Додаток 1
до рішення виконкому
від 12.08.2021р. року № 259

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

Найменування заходів

Витрати
(тис. грн.)

1

Мистецькі послуги та технічне забезпечення

2.

Сувенірна продукція, постер, рамки, квіти, медалі, 11 000
афіші, стенди
ВСЬОГО:

Керуючий справами виконавчого комітету
Маловисківської міської ради

89 000

Розпорядник
коштів
Відділ
культури та
туризму
Відділ
культури та
туризму

100 000

Людмила ЛИННИК

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

№ 260
м. Мала Виска

Про внесення змін до рішення виконавчого
комітету Маловисківської міської ради від
11.03.2021 р. № 91 «Про організацію
харчування учнів та вихованців закладів
освіти Маловисківської міської ради»
Керуючись ст.140, 146 Конституції України, підпунктом 6 п. «а», підпунктом 8 п.
«б» ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законами України
«Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про статус
і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»,
постановою Кабінету Міністрів України від 02 лютого 2011 року №116 «Про
затвердження порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у
загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах», наказом МОНУ та
МОЗУ від 17 квітня 2006 року №298/227 «Про затвердження Інструкції з організації
харчування дітей у дошкільних навчальних закладах» (зі змінами), з метою забезпечення
якісного харчування та дотримання гарантійних пільг дітей закладів освіти
Маловисківської міської територіальної громади виконавчий комітет Маловисківської
міської ради,ВИРІШИВ:
1.
Внести зміни до рішення виконавчого комітету Маловисківської міської ради від
11.03.2021 р. № 91 «Про організацію харчування учнів та вихованців закладів освіти
Маловисківської міської ради» та викласти його в новій редакції:
«1. Відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Маловисківської міської ради
забезпечити організацію харчування учнів та вихованців закладів загальної середньої,
дошкільної освіти на території Маловисківської міської ТГ у межах відповідних
бюджетних призначень на 2021 рік.
2.
Встановити вартість харчування одного учня в закладах загальної середньої освіти
та вихованця – в закладах дошкільної освіти Маловисківської міської ради на 2021 рік,
згідно з додатком 1.
3.
Встановити категорії учнів та вихованців закладів освіти Маловисківської міської
ТГ, які звільняються від плати за харчування, згідно з переліком (додаток 2) та визначити
початок звільнення від плати за харчування з дня подання заяви та відповідних документів
до закладу освіти матері (батька) або особи, яка їх замінює.
4.
Затвердити Порядок організації харчування дітей, батьки яких є учасниками
АТО/ООС, на 2021 рік (додаток 3).
5.
Встановити знижку щодо плати для батьків за харчування дітей у закладах

дошкільної освіти у розмірі 50% сім'ям, які мають трьох і більше дітей.
6.
Встановити розмір плати, що вносять батьки або особи, які їх заміняють, за
харчування дітей у закладах дошкільної освіти:
- на рівні 60 % від повної вартості на день у місті Мала Виска;
- на рівні 40% від повної вартості на день у сільській місцевості.
7.
Дозволити керівникам закладів освіти за рахунок спонсорів, батьків збільшувати
вартість харчування однієї дитини за умови дотримання чинного законодавства.
8.
Рішення виконавчого комітету міської ради від 11.03.2021 р. №91 «Про організацію
харчування учнів та вихованців закладів освіти Маловисківської міської ради» вважати
таким, що втратило чинність.
9.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В.

Міський голова

Юрій ГУЛЬДАС

Додаток 1
до рішення виконкому міської ради
від 12.08.2021 року № 260
ВАРТІСТЬ
харчування одного учня та вихованця в закладах освіти Маловисківської
міської ради на 2021 рік
Категорія
1

Вартість харчування, грн
2

Для вихованців закладів дошкільної освіти

30,0

Для учнів 1- 4 класів закладів загальної середньої
освіти
Для учнів 5-11 класів пільгових категорій закладів
загальної середньої освіти
Для учнів 5-11 класів закладів загальної середньої
освіти (за рахунок коштів батьків)

Керуючий справами виконавчого комітету
Маловисківської міської ради

17,0
17,0
17,0

Людмила ЛИННИК

Додаток 2
до рішення виконкому міської ради
від 12.08.2021 року № 260
ПЕРЕЛІК
категорій учнів та вихованців в закладах освіти Маловисківської міської ради, які
звільняються від плати за харчування
1.
Учні 1-4 класів закладів загальної середньої освіти.
2.
Учні із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну
соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям».
3.
Діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування.
4.
Діти, один із батьків яких:
- захищав/захищає незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і
брав/бере безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її
проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у
період її проведення, в операції об’єднаних сил ЗСУ;
- загинув чи помер, захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність
України і беручи безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні
її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у
період її проведення, в операції об’єднаних сил ЗСУ;
- постраждалий учасник Революції Гідності.
5.
Діти із сімей переселенців із зони АТО/ООС.
6.
Діти працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання
службових обов'язків.
7.
Вихованці закладів дошкільної освіти, у сім'ях яких сукупний дохід на кожного
члена за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму
(гарантованого мінімуму), а також вихованці закладів дошкільної освіти із сімей, які
отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу
малозабезпеченим сім'ям».
8.
Вихованці закладів дошкільної освіти та учні закладів загальної середньої освіти, які
потерпіли внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.
9.
Діти з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах
(групах).

Керуючий справами виконавчого комітету
Маловисківської міської ради

Людмила ЛИННИК

Додаток 3
до рішення виконкому міської ради
від 12.08.2021 року № 260
ПОРЯДОК
організації харчування дітей, батьки яких є учасниками АТО/ООС
на 2021 рік
1.
Даний Порядок регламентує питання щодо організації харчування у 2021 році
учнів та вихованців закладів освіти на території Маловисківської міської ТГ, батьки яких є
учасниками АТО/ООС.
2.
Категорії учнів та вихованців закладів освіти, які звільняються від сплати за
харчування:
Категорія
Термін надання пільги
Діти, батьки яких загинули під час участі в
1.1
Протягом 2021 року
АТО/ООС
Діти, батьки яких є учасниками бойових дій
1.2
Протягом 2021 року
на території проведення АТО/ООС
Протягом перебування в
Діти, батьки яких беруть участь ООС
1.3
зоні ООС
Діти, батьки яких отримали інвалідність під
1.4
Протягом 2021 року
час участі а АТО/ООС
Діти, батьки яких зникли безвісти або
Протягом перебування в
1.5
потрапили в полон під час участі в
полоні, тощо
АТО/ООС
Діти померлих учасників АТО/ООС
1.6
Протягом 2021 року
3.
Перелік документів, що подаються до закладів освіти для отримання пільги:
3.1. Діти, віднесені до категорії 1.1., 1.6. звільняються від плати за харчування на
підставі таких документів: заяви матері (батька) або особи, яка їх замінює, про звільнення
від плати за харчування, копії свідоцтва про смерть або довідки про загибель під час
проведення АТО/ООС.
3.2. Діти, віднесені до категорії 1.2 звільняються від плати за харчування на підставі
таких документів: заяви матері (батька) або особи, яка їх замінює, про звільнення від
плати за харчування, копії посвідчення учасника бойових дій в зоні АТО/ООС.
3.3. Діти, віднесені до категорії 1.3 звільняються від плати за харчування на підставі
таких документів: заяви матері (батька) або особи, яка їх замінює, про звільнення від
плати за харчування, довідки з військової частини або інших військових формувань, щодо
перебування військовослужбовця в зоні ООС.
3.4. Діти, віднесені до категорії 1.4 звільняються від плати за харчування на підставі
таких документів: заяви матері (батька) або особи, яка їх заміняє, про звільнення від плати
за харчування, копії посвідчення інваліда війни, що отримано внаслідок служби в зоні
АТО/ООС.
3.5. Діти віднесені до категорії 1.5 звільняються від плати за харчування на підставі
таких документів: заяви матері (батька) або особи, яка їх заміняє, про звільнення від плати
за харчування, копії довідки з військової частини або інших військових формувань, щодо
перебування військовослужбовця у полоні, визнання його зниклим безвісти, тощо.
4.
Учні, вихованці, які віднесені до категорій, зазначених в пунктах 1.1., 1.2., 1.4., 1.6.
звільняються від плати за харчування з дня подання заяви до закладу освіти до 31 грудня
2021 року».
Керуючий справами виконавчого комітету
Маловисківської міської ради

Людмила ЛИННИК

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

№ 261
м. Мала Виска

Про затвердження паспортів
маршруту шкільних автобусів
Керуючись ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
відповідно до ст. 13 Закону України «Про освіту», ст. 8 Закону України «Про повну
загальну середню освіту», Законів України «Про дорожній рух», «Про автомобільний
транспорт», Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 176 від 18 лютого 1997 року,
наказу Міністерства транспорту та зв’язку України № 278 від 07.05.2010 року «Про
затвердження Порядку розроблення та затвердження паспорта автобусного маршруту», з
метою подальшого врегулювання питань організації перевезень до місць навчання учнів,
дітей та педагогічних працівників закладів загальної середньої та дошкільної освіти
шкільними автобусами виконавчий комітет Маловисківської міської ради,ВИРІШИВ:
1. Затвердити паспорт № 6 маршруту шкільного автобуса (назва маршруту – м. Мала
Виска – с. Лутківка (додається).
2. Затвердити паспорт № 7 маршруту шкільного автобуса (назва маршруту – с. Лозуватка
(КЗ «Лозуватська гімназія») – м.Мала Виска (додається).
3. Затвердити паспорт № 8 маршруту шкільного автобуса (назва маршруту – с. Лозуватка
(КЗ «Лозуватська гімназія») – с.Димине (додається).
4. Затвердити паспорт № 9 маршруту шкільного автобуса (назва маршруту – м.Мала
Виска (КЗ «Маловисківський ліцей імені Г.М.Перебийноса») – с.Миролюбівка
(додається).
5. Керівникам закладів освіти КЗ «Лозуватська гімназія», КЗ «Мануйлівська гімназіязаклад дошкільної освіти», КЗ«Маловисківський ліцей імені Г.М. Перебийноса»
використовувати шкільні автобуси відповідно до затвердженого Положення про
використання шкільних автобусів та відповідно до паспортів маршруту шкільних
автобусів.
6. Відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Маловисківської міської ради
(Онипсенко В.М.) здійснювати контроль за використанням шкільних автобусів відповідно
до Положення про використання шкільних автобусів та паспортів маршруту шкільних
Автобусів.
7. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В.
Міський голова

Юрій ГУЛЬДАС

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

№ 262
м. Мала Виска

Про виділення коштів на забезпечення заходів,
пов’язаних з діяльністю Маловисківської
міської ради у серпні 2021 року
Керуючись статтею 28, 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 та з метою фінансового забезпечення
та належної організації заходів, пов’язаних з діяльністю Маловисківської
міської ради у серпні 2021 року, виконавчий комітет Маловисківської
міської ради,ВИРІШИВ:
1. Затвердити кошторис витрат для організації заходів у серпні 2021
року (додаток 1).
2. Відділу бухгалтерського обліку міської ради видатки у сумі 12 500
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

Юрій ГУЛЬДАС

Додаток 1
до рішення виконкому
від 12.08.2021 р. № 262
Кошторис витрат
на фінансування заходів, пов’язаних з діяльністю
Маловисківської міської ради у серпні 2021 року
№
Найменування видатків
з/п
1. Живі квіти для привітань, нагороджень та
покладань (ювілеї та дні народження
працівників, День пам’яті Героїв України,
які загинули захищаючи Україну)
2. Придбання і виготовлення пам’ятних
адрес
3. Продукти, вода для організації заходів,
прийомів та засідань
4. Сувенірна та нагородна продукція
5. Придбання піротехнічної продукції для
святкування Дня Незалежності України
ВСЬОГО:

Керуючий справами виконавчого комітету
Маловисківської міської ради

Витрати
(тис. грн.)
1000.00

500.00
1000.00
3 000.00
20000,00
25 500.00

Людмила ЛИННИК

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

№ 263
м. Мала Виска

Про
надання
Бельман
І.Д.,
21.07.2011р.н.,
статусу
дитинипозбавленої батьківського піклування
Розглянувши клопотання служби у справах дітей виконавчого комітету
Маловисківської міської ради від 22.07.2021 № 216 «Про надання Бельман І.Д.,
21.07.2011р.н.,
статусу
дитини,
позбавленої
батьківського
піклування»,
керуючись ст.ст. 140, 146 Конституції України, ст.ст. 1, 5, 11 Закону України
«Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування», пп. 4, п. «б», ч. 1, ст. 34 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні» на підставі п. 23 Порядку провадження органами
опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866 «Питання діяльності органів
опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», з метою захисту прав та
інтересів дитини, виконавчий комітет Маловисківської міської ради, ВИРІШИВ:
1.
Надати
Бельман
Ілоні
Дмитрівні,
21.07.2011
року
народження,
статус дитини, позбавленої батьківського піклування.
Підстави надання статусу:
мати малолітньої, гр. Громчук Алла Андріївна, 03.04.1993 року народження,
позбавлена батьківських прав у відповідності до рішенням Маловисківського районного
суду
від 25.07.2017, яке набрало законної сили 15.08.2017.
батько малолітньої, Бельман Дмитро Володимирович, помер 29.06.2021,
(свідоцтвом про смерть серії І-ОЛ № 316475 від 05.07.2021).
2.
Малолітня Бельман Ілона Дмитрівна, 21.07.2011 року народження, тимчасово
влаштована до сім’ї тітки, за адресою: провулок Покрови, 26, село Паліївка,
Новоукраїнського району, Кіровоградської області, до вирішення питання щодо
визначення постійної форми влаштування та виховання.
3.
Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В..
Міський голова

Юрій ГУЛЬДАС

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

№ 264
м. Мала Виска

Про
доцільність
позбавлення
гр. Філіпенка І.І., 13.05.1972р.н.,
батьківських прав та затвердження
висновку Комісії з питань захисту прав
дитини від 21.07.2021
Розглянувши письмове звернення гр. Філіпенко Софії Сергіївни, 16.04.1985 року
народження, яке надійшло 19.07.2021, № Ф-1388-П, до Маловисківської міської ради,
щодо доцільності позбавлення гр. Філіпенка Івана Івановича, 13.05.1972 року народження,
батьківських прав, відносно дитини Філіпенко Дарї Іванівни, 27.10.2009 року народження,
за ухилення від виконання батьківських обов’язків, що у відповідності з ст. 152, ч. 4, ст.
155, п. 2, ч. 1 ст. 164 Сімейного Кодексу України, є підставою позбавлення батьківських
прав у судовому поряду.
Витяг з протоколу засідання Комісії з питань захисту прав дитини Маловисківської
міської ради від 21.07.2021.
Клопотання служби у справах дітей Маловисківської міської ради від 22.07.2021,
№ 214 «Про доцільність позбавлення гр. Філіпенко І.І., 13.05.1972р.н., батьківських прав»
та затвердження висновку Комісії з питань захисту прав дитини від 21.07.2021.
Керуючись підпунктом 4, п. «б», ч. 1, ст. 34 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», п. 2, ч. 1 ст. 164, ст. 180 Сімейного кодексу України,
ст. 12 Закону України «Про охорону дитинства», «Конвенцією ООН про права дітей»,
постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866 «Питання
діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», положенням
про Службу у справах дітей Маловисківської міської ради затвердженого рішенням сесії
міської ради від 25 червня 2021 року № 698 та положенням про Комісію з питань захисту
прав дитини, затвердженого рішенням сесії міської ради від 27 квітня 2021 року № 494, з
метою соціально-правового захисту неповнолітніх дітей виконавчий комітет
Маловисківської міської ради –
ВИРІШИВ:
1.
За доцільне, позбавити гр. Філіпенко Івана Івановича, 13.05.1972 року народження,
батьківських прав, відносно дитини Філіпенко Дар’ї Іванівни, 27.10.2009 року
народження, за ухилення від виконання обов’язків щодо виховання дитини.
2.
Затвердити висновок Комісії з питань захисту прав дитини Маловисківської міської
ради, про доцільність позбавлення гр. Філіпенко І.І., 13.05.1972р.н., батьківських прав,
згідно додатку № 1.

3.
Надати до суду на підставі ухвали про відкриття провадження щодо позбавлення
гр. Філіпенко Івана Івановича, 13.05.1972 року народження, батьківських прав відносно
дитини Філіпенко Дар’ї Іванівни, 27.10.2009 року народження, висновок Комісії з питань
захисту прав дитини від 21.07.2021 «Про доцільність позбавлення гр. Філіпенко Івана
Івановича, 13.05.1972 року народження, батьківських прав, відносно дитини Філіпенко
Дарї Іванівни, 27.10.2009 року народження, за ухилення від виконання обов’язків щодо
виховання дитини».
4.
Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В.

Міський голова

Юрій ГУЛЬДАС

Додаток № 1
до
рішення
виконкому
міської ради від 12 серпня
2021 року № 264
ВИСНОВОК
Комісії з питань захисту прав дитини Маловисківської міської ради
про доцільність позбавлення гр. Філіпенко Івана Івановича, 13.05.1972 року
народження, батьківських прав відносно дитини
Філіпенко Дар’ї Іванівни, 27.10.2009 року народження,
за ухилення від виконання обов’язків по вихованню дитини
На засідання комісії з питань захисту прав дитини Маловисківської міської ради
(далі - Комісія) від 21 липня 2021 року, на підставі звернення гр. Філіпенко Анастасії
Сергіївни, 16.04.1985 року народження, яке надійшло 19.07.2021, № Ф-1388-П,
до Маловисківської міської ради, щодо доцільності позбавлення гр. Філіпенко Івана
Івановича, 13.05.1972 року народження, який проживає приміщення кафе-бару «Голівуд»
за адресою: вулиця Центральна, 82/а, місто Мала Виска, Новоукраїнського району,
Кіровоградської області, батьківських прав, відносно дитини Філіпенко Дар’ї Іванівни,
27.10.2009 року народження, за ухилення від виконання батьківських обов’язків щодо
виховання дитини, а саме: забезпечення права дитини на належне батьківське виховання,
піклування про здоров’я дитини, її фізичний, духовний та моральний розвиток, поваги до
прав дитини та її людську гідність, виховування дитини в дусі поваги до прав та свобод
інших людей, любові до своєї сім’ї та родини, свого народу, своєї Батьківщини,
забезпечення здобуття дитиною повної загальної середньої освіти, готування її до
самостійного життя і обов’язок батьків утримувати дитину, що у відповідності з ст. 152, ч.
4, ст. 155, п. 2, ч. 1
ст. 164, 180 Сімейного Кодексу України, є підставою
позбавлення батьківських прав у судовому поряду, поданих гр. Філіпенко А.С., і службою
у справах дітей Маловисківської міської ради (далі - Служба) документів.
Було винесено питання, про доцільність позбавлення гр. Філіпенко Івана Івановича,
13.05.1972 року народження, батьківських прав відносно дитини Філіпенко Дар’ї Іванівни,
27.10.2009 року народження, за ухилення від виконання батьківських обов’язків,
відповідності з ст. 152, ч. 4, ст. 155, п. 2, ч. 1, ст. 164, ст. 180 Сімейного Кодексу України.
За час спільного проживання, перебуваючи у шлюбі, в гр. Філіпенко Анастасії
Сергіївни, 16.04.1985 року народження та гр. Філіпенко Івана Івановича, 13.05.2007 року
народження, народилась спільна дитина Філіпенко Дар’я Сергіївна, 27.10.2009 року
народження (свідоцтво про народження серія 1-ОЛ № 085697, видане центральним
відділом реєстрації актів цивільного стану головного управління юстиції у
Кіровоградській області, 10.11.2009 року, про що, в Книзі реєстрації народжень 10.11.2009
зроблено відповідний актовий запис № 2512), в графі батько, зазначено Філіпенко Іван
Іванович, в графі матір – Філіпенко Анастасія Сергіївна.
Через несумісність характерів, стосунки між подружжям та спільне життя, не
склались. У відповідності до рішення Маловисківського районного суду від 04.08.2015,
яке набрало чинності від 17.08.2015. шлюб між гр. Філіпенко Іваном Івановичем,
13.05.1972 року народження та гр. Філіпенко Анастасією Сергіївною, 16.04.1985 року
народження зареєстрований Центральним відділом реєстрації актів цивільного стану
головного управління юстиції у Кіровоградській області 07.06.2008, актовий запис № 228
– розірвано.
З часу розірвання шлюбу, гр. Філіпенко І.І., 13.05.1972р.н., не забезпечує право
дитини Філіпенко Д.І., 27.10.2009р.н., на належне батьківське виховання, піклування про
здоров’я дитини, її фізичний, духовний та моральний розвиток, поваги до прав дитини та

її людської гідності, виховування дитини в дусі поваги до прав та свобод інших людей,
любові до своєї сім’ї та родини, свого народу, своєї Батьківщини, забезпечення здобуття
дитиною повної загальної середньої освіти, готування її до самостійного життя і обов’язок
батьків утримувати дитину, що у відповідності з ст. 152, ч. 4, ст. 155, п. 2, ч. 1, ст. 164, ст.
180 Сімейного Кодексу України, ст. 12 Закону України «Про охорону дитинства»,
«Конвенцією ООН про права дітей», є порушенням прав дитини і підставою позбавлення
батьківських прав у судовому поряду.
Постійне місце проживання у гр. Філіпенко І.І., відсутнє, реєстрація відсутня.
Постійний заробіток, відсутній.
Останнє місце проживання гр. Філіпенко І.В., приміщення кафе-бару «Голівуд» за
адресою: вулиця Центральна 82/а, місто Мала Виска, Новоукраїнського району,
Кіровоградської області.
Беручи до уваги викладене вище, Комісія з питань захисту прав дитини
Маловисківської міської ради, керуючись ч. 2, ч. 3, ч. 4, ст. 150, п.2, ст. 155, п. 2, ч. 1, ст.
164, ст. 180 Сімейного кодексу України, ч. 1 ст. 12, ст. 17 Закону України «Про охорону
дитинства», «Конвенцією ООН про права дітей», постановою Кабінету Міністрів України
від 24 вересня 2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування,
пов’язаної із захистом прав дитини», положенням про Службу у справах дітей
Маловисківської міської ради затвердженого рішенням сесії міської ради від 25 червня
2021 року № 698 та положенням про Комісію з питань захисту прав дитини,
затвердженого рішенням сесії міської ради від 27 квітня 2021 року № 494, з метою
соціально-правового захисту малолітньої дитини, вважає за доцільне позбавити гр.
Філіпенко Івана Івановича, 13.05.1972 року народження, батьківських прав, відносно
дитини Філіпенко Дар’ї Іванівна, 27.10.2009 року народження, за ухилення від виконання
батьківських обов’язків по вихованню дитини,
а саме: забезпечення права
дитини на належне батьківське виховання, піклування про здоров’я дитини, її фізичний,
духовний та моральний розвиток, поваги до прав дитини та її людської гідності,
виховування дитини в дусі поваги до прав та свобод інших людей, любові до своєї сім’ї та
родини, свого народу, своєї Батьківщини, забезпечення здобуття дитиною повної
загальної середньої освіти, готування її до самостійного життя і обов’язок батьків
утримувати дитину, що у відповідності з ст. 152, ч. 4, ст. 155, п. 2, ч. 1 ст. 164, ст. 180
Сімейного Кодексу України, є підставою позбавлення батьківських прав у судовому
поряду.
Рекомендувати виконавчому комітету Маловисківської міської ради, винести та
затвердити рішення «Про доцільність позбавлення гр. Філіпенко І.І., 13.05.1972р.н.,
батьківських прав» та затвердження висновку Комісії з питань захисту прав дитини
від 21.07.2021.

Керуючий справами виконавчого комітету
Маловисківської міської ради

Людмила ЛИННИК

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

№ 265
м. Мала Виска

Про виправлення технічної описки в
рішенні
Виконавчого
комітету
Маловисківської
міської
ради
від 10.06.2021 № 197 «Про надання
дозволу на укладення договору – про
розподіл спадкового майна, від імені
малолітньої»
На підстав заяви гр. Гвозделко Т.М., від 06.08.2021 № Г-1551-П, про виправлення
описки, розглянувши рішення Виконавчого комітету Маловисківської міської ради
від 10.06.2021 № 197 «Про надання дозволу на укладення договору – про розподіл
спадкового майна, від імені малолітньої», 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.
Виправити технічну описку у рішенні Виконавчого комітету Маловисківської
міської ради від 10.06.2021 № 197 «Про надання дозволу на укладення договору – про
розподіл спадкового майна, від імені малолітньої», виклавши назву рішення у такій
редакції:
«Про надання дозволу на укладення договору – про розподіл спадкового майна,
від імені дитини»;
п. 1 у такій редакції:
1.
Надати дозвіл гр. Гвозделко Тетяні Миколаївні, 28.08.1981 року народження, на
укладання договору про поділ спадкового майна від імені дитини Гвозделко Тетяни
Юріївни, 06.02.2007 року народження;
п. 2 у такій редакції:
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):
донькою Гвозделко Тетяною Юріївною, 06.02.2007 року народження;
дружиною гр. Гвозделко Тетяною Миколаївною, 28.08.1981 року народження,
відповідно до якого оформити за:
донькою Гвозделко Тетяною Юріївною, 06.02.2007 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.

Міський голова

Юрій ГУЛЬДАС

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

№ 266
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 3 763,93 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

Юрій ГУЛЬДАС

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

№ 267
м. Мала Виска

Про надання одноразової матеріальної допомоги
гр. Колесніку Івану В’ячеславовичу
-----------------------------------------Розглянувши заяву гр. Колесніка Івана В’ячеславовича (паспорт ЕВ 145071 виданий
17 серпня 2006 року Маловисківським РВУМВС), який проживає у м. Мала Виска по вул.
Київська, буд. № 37, 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 26 лютого 2021 року строком на 1
рік керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно
до Програми та Положення про надання одноразової матеріальної допомоги громадянам
Маловисківської міської територіальної громади на 2021 - 2023 роки, затвердженої
рішенням міської ради № 321 від 05 березня 2021 року, виконавчий комітет
Маловисківської міської ради,В И Р І Ш И В:
1. Надати гр. Колесніку Івану В’ячеславовичу одноразову матеріальну допомогу як
громадянину, який виявив 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

Юрій ГУЛЬДАС

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

№ 268

м. Мала Виска
Про надання одноразової матеріальної
допомоги гр. Вербицькому С.О.
-----------------------------------------Розглянувши заяву гр. Вербицького Сергія Олександровича (паспорт ЕВ 303323,
виданий Маловисківським РВУМВС України в Кіровоградській області від 18 січня 2012
року), який проживає у м. Мала Виска по вул. Сонячна, будинок № 53, 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 04 грудня 2018 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. Вербицькому Сергію Олександровичу одноразову матеріальну допомогу
як громадянину, який виявив 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

Юрій ГУЛЬДАС

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

№ 269

м. Мала Виска
Про надання одноразової матеріальної
допомоги гр. Зовві Ю.О.
-----------------------------------------Розглянувши заяву гр. Зовви Юлії Олександрівни (паспорт ЕВ 145515, виданий
Маловисківським РВУМВС України в Кіровоградській області від 07 грудня 2006 року),
яка проживає у м. Мала Виска по вул. Спортивна, будинок № 10, з проханням надати
матеріальну допомогу, як громадянину, яка виявила бажання проходити військову службу
в Національній гвардії України за контрактом, який набирає чинності з 12 липня 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. Зовві Юлії Олександрівні одноразову матеріальну допомогу як
громадянину, яка виявила бажання проходити військову службу в Національній
гвардії України 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

Юрій ГУЛЬДАС

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

№ 270
м. Мала Виска

Про надання дозволу
на
проведення робіт по видаленню
зелених насаджень на території м.
Мала Виска
Розглянувши службову записку спеціаліста ІІ – категорії відділу містобудування,
архітектури, будівництва та житлово – комунального господарства міської ради
Горбунова О.Ф. від 23.06.2021 року № 7/а, з проханням провести обстеження будівель
міської ради (бувша будівля фінансового управління) та гаражів на внутрішньому
подвір’ї на яких виявлено дерева, які виросли самосівом, розташування яких не
відповідають ДБН В.2.3-5:2018 та завдають технічної шкоди елементам будівлі
(засмічення водовідвідних систем, руйнування фундаментів будівель), на підставі акта
обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню від 16 червня 2021 року,
згідно висновку комісії якої необхідно провести роботи по видаленню: 1 – дерева породи
«Алича», 2 дерева – породи «Абрикоса», 1 дерева породи «Береза», які виросли самосівом
та знаходяться на відстані 1 метра від фундаменту будівель та необхідність проведення
санітарної очистки від сухих гілок 1 – дерева породи «Горіх», яке знаходяться по вул.
Центральна, 76 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 (акт обстеження
№ 8 від 16.06.2021 року , 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 «Алича», 2 дерева – породи
«Абрикоса», 1 дерева породи «Береза» та необхідність проведення санітарної очистки від
сухих гілок 1 – дерева породи «Горіх» (біля будівлі фінансового управління) по
вул.Центральна, в місті Мала Виска.
2. Попередити керівника комунального підприємства «Мала Виска МКП» Лисенка
В.П. дотримуватися правил безпеки при проведенні вищевказаних робіт.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бакалінського О.М.
Міський голова

Юрій ГУЛЬДАС

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

№ 271
м. Мала Виска

Про розгляд заяви Дмитренко А.С.
Розглянувши заяву від 10.08.2021 року за № Д-1591-П гр.Дмитренко Анжеліки
Сергіївни, яка проживає в м. Мала Виска, вул.Шевченка, буд. 3 кв. 110, з проханням
надати дозвіл на здійснення роздрібної торгівлі під час святкування Дня незалежності
України та Дня міста Мала Виска, керуючись ст.30 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», виконавчий комітет Маловисківської міської ради,ВИРІШИВ:
1. Надати дозвіл гр.Дмитренко А.С. на розміщення та здійснення роздрібної торгівлі
на період святкування Дня Незалежності України та Дня міста Мала Виска 24 серпня
2021 року за адресою: Кіровоградська область, Новоукраїнський район, м. Мала
Виска.
2. Попередити Дмитренка А.С. про необхідність:
- організації надання послуг забезпечити дотримання вимог Законів України «Про
захист прав споживачів» від 12 травня 1991 року N 1023-XII, «Про забезпечення
санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24 лютого 1994 року N
4004-XII;
- 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;
- тримати прилеглу територію в радіусі 5 метрів в належному санітарному стані,
здійснювати її прибирання після закінчення торгівлі;
- дотримання правил торгівлі.
3. Забезпечити вільний цілодобовий доступ до існуючих на території земельної ділянки
інженерних мереж для їх ремонту та обслуговування, дотримуватись вимог інженерних
служб міста.
4. В разі недотримання вимог пунктів 2, 3 даного рішення, дозвіл на здійснення
роздрібної 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

Юрій ГУЛЬДАС

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

№ 272
м. Мала Виска

Про проведення інвентаризації об’єктів
нерухомого майна комунальної власності
на території Маловисківської міської ТГ
З метою забезпечення достовірності даних щодо наявності, упорядкування,
належного контролю та підвищення ефективності використання об’єктів нерухомого
майна комунальної власності Маловисківської міської ради, відповідно до Положення про
інвентаризацію активів та зобов'язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів
України від 02.09.2014 №879, який зареєстрований в Міністерстві юстиції України
30.10.2014 № 1365/26142 керуючись підпунктом 10 пункту «б» статті 30, та ст. 40 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Маловисківської
міської ради,ВИРІШИВ:
1. Відділу містобудування, архітектури, будівництва та житлово – комунального
господарства (далі – Відділ) організувати роботу з проведення інвентаризації майна, що
належить до комунальної власності Маловисківської міської територіальної громади
основними завданнями якої є:
- забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності
підприємств, установ та організацій;
- виявлення фактичної наявності майна, його стану та перевірка достовірності даних
бухгалтерського обліку та фінансової звітності підприємств, установ та організацій;
- установлення лишку або нестачі майна шляхом зіставлення фактичної його наявності з
даними бухгалтерського обліку;
- виявлення майна, що не відповідає критеріям визнання активом або не
використовується;
- створення переліку комунального майна, його руху та ефективного використання.
2. Підприємствам, установам та організаціям, що належать до комунальної власності
Маловисківської міської територіальної громади, підприємствам, установам, організаціям
іншої форми власності, яким передано комунальне майно на баланс згідно з договорами,
головам ліквідаційних комісій комунальних підприємств (далі - балансоутримувачі
комунального майна):
- видати накази щодо створення інвентаризаційних комісій та протягом тижня з
моменту набрання чинності даного рішення надати їх до Відділу;
- станом на 01.10.2021 провести інвентаризацію комунального майна.
2.1.Балансоутримувачам комунального майна результати інвентаризації (протоколи),
у тому числі і фотофіксацію майна, у трьохмісячний термін з моменту набрання чинності

даного рішення надати до Відділу. Також надати переліки комунального майна в
електронному та паперовому вигляді з указанням:
- повної назви майна (відповідно до технічної документації з указанням адреси, району,
площі для об'єктів нерухомості та технічних характеристик для мереж);
- інвентарного номера;
- року введення до експлуатації (року придбання);
- первісної вартості (відновлювальної вартості), суми зносу, залишкової вартості;
- інформації щодо оформлення свідоцтв про право власності за Маловисківською міською
територіальною громадою на об'єкти нерухомості (з указанням номера та дати);
- інформації щодо оформлення земельних ділянок.
2.2.У разі виявлення в результаті інвентаризації майна, що не обліковується на
балансі відповідного підприємства, установи чи організації, дане майно оприбуткувати
згідно з чинним законодавством.
2.3.У разі виявлення в результаті інвентаризації майна, як нестачу (розкрадання,
знищення в разі техногенних аварій, пожеж або стихійного лиха), звернутися до Відділу
щодо списання такого майна, при цьому додати бухгалтерську довідку та копії
документів, що підтверджують відшкодування вартості майна, а у разі коли здійснити
таке відшкодування неможливо - довідку про причини, які унеможливлюють здійснення
відшкодування збитків.
2.4.Комунальним підприємствам: КП «Мала Виска Водоканал», КП «Мала Виска –
МКП», КП «Мала Виска ЖЕД», КП «Міський ринок» - провести інвентаризацію об'єктів,
які підлягають обслуговуванню цими підприємствами та балансоутримувачі яких не
визначені (вулиці, зливові каналізації, мережі водопостачання та водовідведення, опори,
тощо). За результатами проведеної інвентаризації дані об’єкти оприбуткувати згідно з
чинним законодавством.
2.5 Балансоутримувачам комунального майна, на балансі яких обліковуються житлові
будинки, провести інвентаризацію нежитлових приміщень з визначенням статусу цих
приміщень: допоміжні чи недопоміжні нежитлові приміщення.
2.6 Балансоутримувачам комунального майна при проведенні інвентаризації
забезпечити фотофіксацію об’єктів нерухомості.
3. Створити інвентаризаційну комісію для проведення інвентаризації комунального
майна у складі:
Голова комісії:
 Бакалінський Олександр Михайлович, перший заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів влади.
Секретар комісії:
 Барановський Олексій Миколайович - спеціаліст ІІ категорії відділу
містобудування, архітектури, будівництва та житлово – комунального господарства
міської ради
Члени комісії:
 Піньковська Олена Олександрівна, начальник відділу бухгалтерського обліку
Маловисківської міської ради;
 Захватихата Тетяна Валеріївна, начальник юридичного відділу міської ради;
 Аврунов Володимир Анатолійович, начальник КП «Мала Виска Водоканал»;
 Лисенко Володимир Павлович, начальник КП «Мала Виска МКП»;
 Чмихун Марія Петрівна начальник КП «Мала Виска ЖЕД»;
 Слезко Олена Михайлівна – в.о. начальника КП «Міський ринок»;
 Горбунов Олег Федорович - спеціаліст ІІ категорії відділу містобудування,
архітектури, будівництва та житлово – комунального господарства міської ради;
 Зелюнко Олександр Францевич – депутат Маловисківської міської ради (за згодою);
 старости (за територією здійснення повноважень);

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бакалінського О.М.

Міський голова

Юрій ГУЛЬДАС

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

№ 273
м. Мала Виска

Про розгляд заяви Лисого О.С.
Розглянувши заяву гр. Лисого Олександра Семеновича, який проживає в
смт.Смоліне, вул. Садова, 36, про надання дозволу на переведення житлової квартири № 2
в м.Мала Виска по вул.Центральна, 139 в нежитлову під комерційне приміщення, який
належить заявнику згідно договору куплі-продажу № НМР -527432 від 13.01.2021 р. та
витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права
власності від 13.01.2021 року, індексний номер витягу: 240275435, враховуючи акт
обстеження від 19.07.2021 року, керуючись ст. 31, ст.40 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Законом України «Про регулювання містобудівної
діяльності», виконавчий комітет Маловисківської міської ради,ВИРІШИВ:
1. Надати дозвіл на зміну цільового призначення об’єкту нерухомого майна та перевести
житлове приміщення – квартиру № 2 по вулиці Центральна, 139 у місті Мала Виска,
що належить на праві приватної власності гр. Лисому Олександру Семеновичу, у
нежитлове приміщення.
2. Надати дозвіл гр. Лисому Олександру Семеновичу на реконструкцію житлової
квартири № 2, розташованої у місті Мала Виска, по вулиці Центральна, 139 під
комерційну будівлю без зміни геометричних розмірів в плані.
3. Зобов'язати замовника:
- розробити та погодити робочий проєкт реконструкції нежитлової будівлі згідно
чинного законодавства;
4.
Попередити забудовника про відповідальність в разі порушення містобудівного
законодавства.
5.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бакалінського О.М.

Міський голова

Юрій ГУЛЬДАС

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

№ 274
м. Мала Виска

Про розгляд заяви ФОП «Скогарєв Олег Юрійович»
Розглянувши заяву від 06.07.2021 року №1093 ФОП «Скогарєв Олег Юрійович»,
який знаходиться в м.Кременчук, Полтавська область, пров.Ракітіна, буд.19 кв.2 з
проханням погодити місце для надання послуг у сфері організації відпочинку та розваг, а
саме: дитячих розважальних атракціонів та об’єктів святкової торгівлі під час проведення
Дня Незалежності України та Дня міста в 2021 році, керуючись ст.30 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Маловисківської міської
ради,ВИРІШИВ:
1. Надати дозвіл ФОП «Скогарєв Олег Юрійович» на розміщення дитячих
розважальних атракціонів та об’єктів святкової торгівлі на період святкування Дня
Незалежності України та Дня міста Мала Виска 24 серпня 2021 року за адресою:
Кіровоградська область, Новоукраїнський район, м. Мала Виска.
2. Попередити ФОП «Скогарєв Олег Юрійович» про необхідність:
- організації надання послуг забезпечити дотримання вимог Законів України «Про
захист прав споживачів» від 12 травня 1991 року N 1023-XII, «Про забезпечення
санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24 лютого 1994 року
N4004-XII;
- 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;
- тримати прилеглу територію в радіусі 5 метрів в належному санітарному стані,
здійснювати її прибирання після закінчення торгівлі;
- дотримання правил торгівлі.
3. Забезпечити вільний цілодобовий доступ до існуючих на території земельної ділянки
інженерних мереж для їх ремонту та обслуговування, дотримуватись вимог інженерних та
комунальних служб міста.
4. В разі недотримання вимог пунктів 2, 3 даного рішення, дозвіл на здійснення
роздрібної торгівлі буде скасовано.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського
голови з питань діяльності виконавчих органів влади Бакалінського О.М.
Міський голова

Юрій ГУЛЬДАС

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

№ 275
м. Мала Виска

Про розгляд заяви ФОП «Шовкопляс С.М.»
Розглянувши заяву від 24.06.2021 року № 390 ФОП «Шовкопляс Сергій
Миколайович», який знаходиться в м.Кременчук, Полтавська область, Крюківський
район, вул.Генерала Манагарова, буд.1 кв.154 з проханням надати дозвіл на розміщення
святкової торгівлі та дитячих атракціонів під час проведення Дня Незалежності України
та Дня міста в 2021 році, враховуючи відсутність у пакеті документів актів про
позачерговий технічний огляд атракціонів, декларації відповідності матеріально-технічної
бази вимогам законодавства з питань охорони праці, керуючись ст.30 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Маловисківської міської
ради,ВИРІШИВ:
1. Відмовити в наданні дозволу ФОП «Шовкопляс Сергій Миколайович» на
розміщення святкової торгівлі та дитячих атракціонів на період святкування Дня
Незалежності України та Дня міста Мала Виска 24 серпня 2021 року.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бакалінського О.М.

Міський голова

Юрій ГУЛЬДАС

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

№ 276
м. Мала Виска

Про
надання
дозволу
гр. Самарській Ірині Петрівні на
перепоховання останків померлого гр.
Самарського Петра Григоровича
Розглянувши звернення гр. Самарської Ірини Петрівни про надання дозволу на
перепоховання останків померлого гр. Самарського Петра Григоровича, який помер
02.07.2002 р. (свідоцтво про смерть від 02.07.2002 Серія І-ОЛ №151468) з кладовища в
м.Мала Виска вул.Тобілевича до кладовища в місті Кропивницький, враховуючи лист
Маловисківського управління ГУ Держпродспоживслужби в Кіровоградській області від
02.08.2021 № 8/26-10 про надання дозволу на перепоховання останків померлого гр.
Самарського Петра Григоровича, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», ст. 21 Закону України «Про поховання та похоронну справу»,
виконком Маловисківської міської ради,ВИРІШИВ:
1. Надати дозвіл гр. Самарській Ірині Петрівні на здійснення перепоховання
останків померлого гр. Самарського Петра Григоровича з кладовища в м.Мала Виска
вул.Тобілевича до кладовища в місті Кропивницький.
2. Роботи по виконанню перепоховання останків померлого гр. Самарського Петра
Григоровича здійснити за рахунок коштів гр. Самарської Ірини Петрівни.
3. Координацію за дотриманням безпечних умов праці протягом усього терміну
ведення робіт на кладовищі в м.Мала Виска по вул.Тобілевича під час здійснення
перепоховання покласти на комунальне підприємство «Мала Виска МКП».
4.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бакалінського О.М.

Міський голова

Юрій ГУЛЬДАС

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

№ 277
м. Мала Виска

Про розгляд заяв громадян щодо
надання пільг по батьківській платі за
навчання у Маловисківській школі
мистецтв міської ради
Розглянувши заяви громадян міської територіальної громади з проханням надати
пільгу по батьківській платі за навчання їхніми дітьми у Маловисківській школі мистецтв
Маловисківської міської ради, врахувавши статус учасників бойових дій, діти Героя
Небесної Сотні, їх сімейний та фінансовий стан, керуючись ст. 32 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», відповідно до постанов Кабінету Міністрів України
від 06.07.1992 року № 374 «Про плату за навчання у державних школах естетичного
виховання дітей», від 25.03.1997 року № 260 «Про встановлення розміру плати за
навчання у державних школах естетичного виховання дітей, рішення сесії
Маловисківської міської ради від 25.07.2019 року № 1649 «Про затвердження розміру
щомісячної батьківської плати за навчання дітей в Маловисківській дитячій школі
мистецтв», виконавчий комітет Маловисківської міської ради,В И Р І Ш И В:
1. При навчанні дитини надати пільгу у нижчезазначеному розмірі кожному, по
батьківській платі за навчання їхніми дітьми у Маловисківській школі естетичного
виховання дітей, на період навчального року з 1 вересня 2021 року по 01 червня
2022 року, слідуючим громадянам:
1.1 Діти з багатодітних сімей:
- Терновій Олені Валеріївні-сини: Терновий Артем та Євген, дочка Терновий Яна
(100 %);
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з
питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В.

Міський голова

Юрій ГУЛЬДАС

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 12 серпня 2021 року

№ 278
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 серпня 2021 року
по 1серпня 2022 року слідуючим громадянам:
- Костюк Марині Вікторівні – її син Симончук Артем.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В.
Міський голова

Юрій ГУЛЬДАС

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 12 серпня 2021 року

№ 279
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 багатодітною родиною,
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 100 відсотків по батьківській платі за
відвідування їхніми дітьми КЗДО «Веселка» на період з 1 серпня 2021 року
по 1 серпня 2022 року слідуючим громадянам:
- Жорновому Юрію Володимировичу – його син Жорновий Артем;
- Безух Дмитру Васильовичу-його син Безух Єгор та донька Богдана.
2. Надати пільгу у розмірі по 50 відсотків по батьківській платі за
відвідування їхніми дітьми КЗДО «Веселка» на період з 1 серпня 2021 року
по 1серпня 2022 року слідуючим громадянам:
- Савченко Ірині Володимирівні – її діти: Ванейчик Аліна, Ванейчик
Поліна, Ванейчик Вероніка та Ванейчик Мирослав;
- Матвійчук Альоні Миколаївні-її дочка Матвійчук Валентина.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В.
Міський голова

Юрій ГУЛЬДАС

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 12 серпня 2021 року

№ 280
м. Мала Виска

Про розгляд заяв громадян щодо
надання пільг по батьківській
платі за відвідування їхніми
дітьми КЗДО «Ромашка»
Розглянувши заяви громадян міської територіальної громади з
проханням надати пільгу по батьківській платі за відвідування їхніми дітьми
КЗДО «Ромашка», врахувавши що заявники є 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 100 відсотків по батьківській платі за
відвідування їхніми дітьми КЗДО «Ромашка» на період з 1 серпня 2021 року
по 1 серпня 2022 року слідуючим громадянам:
- Горовому Олександру Володимировичу – його син Горовий Ілля;
- Рачкован Євгену Олексійовичу-його син Рачкован Олександр.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В.
Міський голова

Юрій ГУЛЬДАС

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

№ 281
м. Мала Виска

Про зарахування на квартирну чергу
Розглянувши заяву гр. Сухореброго Руслана Руслановича та гр. Тріок
Людмили Борисівни, опікуна гр. Сухореброї Сніжани Русланівни про
зарахування їх на квартирний облік при виконавчому комітеті Маловисківської
міської ради, які мають статус дітей, позбавлених батьківського піклування, та
потребують поліпшенню житлових умов, керуючись ст. 31, ст. 34 Житлового
кодексу Української
РСР, пп.2 п.а ст.30 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», пунктами 15,18,46 Правил обліку громадян, які
потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень,
затверджених постановою Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 11 грудня
1984 № 470, із змінами, взявши до уваги акт обстеження житлово-побутових
умов проживання заявника від 9 червня 2020 року, виконавчий комітет
Маловисківської міської ради,ВИРІШИВ:
1. Зарахувати на квартирний облік при виконавчому комітеті
Маловисківської міської ради, осіб, що потребують поліпшення житлових
умов проживання та мають право першочергового одержання жилих
приміщень:
1.1.Сухоребрий Руслан Русланович, 26.05.2003 р.н., як дитину позбавлену
батьківського піклування, потребуючу поліпшення житлових умов;
1.2.Сухоребра Сніжана Русланівна, 21.06.2004 р.н., як дитину позбавлену
батьківського піклування, потребуючу поліпшення житлових умов;
2. Внести відповідний запис до обліку громадян, що перебувають на
першочерговому квартирному обліку при виконавчому комітеті
Маловисківської міської ради.
3. Довести до відома гр.Сухореброго Руслана Руслановича та гр. Сухореброї
Сніжани Русланівни, що:
3.1. Згідно п.25 Постанови КМУ № 470 від 11.12.1984 року « Про
затвердження Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових

умов, і надання їм жилих приміщень», із змінами, внесеними згідно з
Постановами РМ і КМ, він зобов’язаний щороку, в період з 1 жовтня по 31
грудня проводити обновлення відповідних документів в обліковій справі по
квартирному обліку.
3.2. В разі невиконання п. 3.1. вони будуть зняті з квартирного обліку.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами
виконавчого комітету Маловисківської міської ради Линник Л.І.

Міський голова

Юрій ГУЛЬДАС

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 12 серпня 2021 року

№ 282
м. Мала Виска

Про розгляд заяв громадян щодо
надання пільг по батьківській
платі за відвідування їхніми
дітьми КЗДО «Колобок»
Розглянувши заяви громадян міської територіальної громади з
проханням надати пільгу по батьківській платі за відвідування їхніми дітьми
КЗДО «Колобок», врахувавши що заявники є 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 100 відсотків по батьківській платі за
відвідування їхніми дітьми КЗДО «Колобок» на період з 1 серпня 2021 року
по 1 серпня 2022 року слідуючим громадянам:
- Фокші Марії Альбертівні – її син Фокша Орест.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В.

Міський голова

Юрій ГУЛЬДАС

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

№ 283
м. Мала Виска

Про повідомну реєстрацію колективного договору
КНП «Маловисківська станція переливання крові
Кіровоградської обласної ради» укладеного між
адміністрацією та трудовим колективом на 2021-2024 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 некомерційного підприємства
«Маловисківська станція переливання крові Кіровоградської обласної ради»
на 2021-2024 роки.
2. Керуючому справами (секретарю) виконавчого комітету Маловисківської
міської ради зробити напис на першій сторінці колективного договору на
2021-2024 роки та внести в реєстр колективних договорів запис про
повідомну реєстрації колективного договору укладеного між адміністрацією
та трудовим колективом комунального некомерційного підприємства
«Маловисківська станція переливання крові Кіровоградської обласної ради».
3.Контроль за виконанням рішення залишаю за собою.

Міський голова

Юрій ГУЛЬДАС

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 12 серпня 2021 року

№ 284
м. Мала Виска

Про виділення коштів на
поховання гр. С.А.О.
Розглянувши заяву гр. С.Г.А ( паспорт --- № ------ виданий ------- року),
яка проживає за адресою: вул.В., буд.№ 43 в, с. М, Кіровоградська область, з
проханням виділити кошти на поховання її онуки гр. С.А.О., яка померла
06.08.2021 року у віці 16 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.С.Г.А. на
поховання її онуки гр. С.А.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

Юрій ГУЛЬДАС

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

№ 285
м. Мала Виска

Про
надання
грошової
допомоги на лікування гр.
С.Л.П.
Розглянувши заяву гр. С.Л.П. (паспорт --- № -----виданий
Маловисківським РВ УМВС України ------ року), який проживає в м.М.В.,
вул. І.С., № 10 а, 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. С.Л.П. грошову допомогу у розмірі 2000,00 (дві тисячі)
гривень на лікування.
2. Кошти, вказані в п.1 даного рішення, виділити по коду 3242 «Інші
видатки на соціальний захист».
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В.

Міський голова

Юрій ГУЛЬДАС

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

№ 286
м. Мала Виска

Про
надання
грошової
допомоги на лікування гр.
П.М.А.
Розглянувши заяву гр. П.М.А. (паспорт ---№ --=---виданий
Маловисківським РВ УМВС України ------ року), який проживає в с.П, вул.
М, № 19, 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. П.М.А. грошову допомогу у розмірі 1000,00 (одна
тисяча) 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

Юрій ГУЛЬДАС

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

№ 287
м. Мала Виска

Про
надання
грошової
допомоги на лікування гр.
Я.О.В.
Розглянувши заяву гр. Я.О.В.
(паспорт ----№ -----виданий
Маловисківським РВ УМВС України ------ року), який проживає в м. М.В.,
вул. О.К., № 42, 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. Я.О.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

Юрій ГУЛЬДАС

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

№ 288
м. Мала Виска

Про
надання
грошової
допомоги на лікування гр.
Х.О.В.
Розглянувши заяву гр. Х.О.В.
(паспорт ----№ ------виданий
Маловисківським РВ УМВС України --------- року), яка проживає в с.В., вул.
1 Т, № 21 а, з проханням надати допомогу їй 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. Х.О.В. грошову допомогу у розмірі 1000,00 (одна
тисяча) 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

Юрій ГУЛЬДАС

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

№ 289
м. Мала Виска

Про
надання
грошової
допомоги на лікування гр.
Ч. С.Н.
Розглянувши заяву гр. Ч.Н.Г.
(паспорт----- № ------виданий
Маловисківським РВ УМВС України ------ року), яка проживає в м.М.В., вул.
М., № 8, з проханням надати допомогу на лікування її дитини Ч.С.Н., який є
дитина-інвалід, 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. Ч.Н.Г. грошову допомогу у розмірі 2000,00 (дві тисячі)
гривень на лікування її сина Ч.С.Н..
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

Юрій ГУЛЬДАС

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

№ 290
м. Мала Виска

Про
надання
грошової
допомоги на лікування гр.
П.О.М.
Розглянувши заяву гр. П.О.М.
(паспорт ---№ -----виданий
Маловисківським РВ УМВС України -------- року), яка проживає в м.М.В.,
вул. О.К., № 83 а, з проханням надати допомогу їй 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. П.О.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

Юрій ГУЛЬДАС

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

№ 291
м. Мала Виска

Про
надання
грошової
допомоги на лікування гр.
Т. В.О.
Розглянувши заяву гр. Т.В.О. (паспорт ---- № ------ виданий
Маловисківським РВ УМВС України -------- року), яка проживає в м.М.В.,
вул. М., № 65 а, з проханням надати допомогу їй 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. Т.В.О. 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

Юрій ГУЛЬДАС

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

№ 292
м. Мала Виска

Про
надання
грошової
допомоги на лікування гр.
С.К.П.
Розглянувши заяву гр. С.К.П. (паспорт ---- № ------ виданий
Маловисківським РВ УМВС України --------- року), яка проживає в м.М.В.,
вул. Ц., № 145, кв.№ 1, з проханням надати допомогу їй 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. С.К.П. грошову допомогу у розмірі 2000,00 (дві тисячі)
гривень на лікування.
2. Кошти, вказані в п.1 даного рішення, виділити по коду 3242 «Інші
видатки на соціальний захист».
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В.

Міський голова

Юрій ГУЛЬДАС

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

№ 293
м. Мала Виска

Про
надання
грошової
допомоги на лікування гр.
С. М.Ф.
Розглянувши заяву гр. С.М.Ф. (паспорт ---- № ------ виданий
Маловисківським РВ УМВС України --------- року), яка проживає в м.М.В.,
вул. В.Ч., № 87, з проханням надати допомогу їй 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. С.М.Ф. грошову допомогу у розмірі 500,00 (п’ятсот)
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

Юрій ГУЛЬДАС

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

№ 294
м. Мала Виска

Про
надання
грошової
допомоги на лікування гр.
З. Г.І.
Розглянувши заяву гр. З.Г.І. (паспорт ---- № ------виданий
Маловисківським РВ УМВС України ---- року), яка проживає в м.М.В., вул.
В., № 56/16, з проханням надати допомогу їй 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. З.Г.І. грошову допомогу у розмірі 1000,00 (одна тисяча)
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

Юрій ГУЛЬДАС

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

№ 295
м. Мала Виска

Про
надання
грошової
допомоги на лікування гр.
Т.М.А.
Розглянувши заяву гр. Т.М.А. (паспорт ------ № -------- виданий
Маловисківським РВ УМВС України --------- року), який проживає в м. М.В.,
вул. Б., № 86, 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. Т.М.А. грошову допомогу у розмірі 2000,00 (дві тисячі)
гривень на лікування.
2. Кошти, вказані в п.1 даного рішення, виділити по коду 3242 «Інші
видатки на соціальний захист».
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В.

Міський голова

Юрій ГУЛЬДАС

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

№ 296
м. Мала Виска

Про
надання
грошової
допомоги на лікування гр.
В.Т.М.
Розглянувши заяву гр. В.Т.М. (паспорт ---- № -------- виданий
Маловисківським РВ УМВС України ------- року), яка проживає в м.М.В.,
вул. М., № 21, з проханням надати допомогу їй 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.Т.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

Юрій ГУЛЬДАС

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

№ 297
м. Мала Виска

Про
надання
грошової
допомоги на лікування гр.
А.А.О.
Розглянувши заяву гр. А.А.О. (паспорт ------- № ----------- виданий
Маловисківським РВ УМВС України --------- року), яка проживає в с. П.,
пров. П., № 16, з проханням надати допомогу їй 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. А.А.О. 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

Юрій ГУЛЬДАС

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

№ 298
м. Мала Виска

Про
надання
грошової
допомоги на лікування гр.
А. Є.Є.
Розглянувши заяву гр. А.В.І. (паспорт № ------- виданий ------- року),
яка проживає в с.К., з проханням надати допомогу на лікування її дочки А. Є.
12.06.2021 р.н., 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. А.В.І. грошову допомогу у розмірі 2000,00 (дві тисячі)
гривень на лікування її дитини А.Є.
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

Юрій ГУЛЬДАС

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

№ 299
м. Мала Виска

Про затвердження протоколу засідання місцевої
комісії 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
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 Законом України
«Про місцеве самоврядування в Україні», рішення виконавчого комітету міської ради від
12 липня 2021 року №232 «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», керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в
Україні», виконавчий комітет Маловисківської міської ради,В И Р І Ш И В:
1. Затвердити Протокол засідання 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
від
10.08.2021 № 2 (додається).
1. Відділу соціального захисту населення, праці та охорони здоров’я
Маловисківської міської ради подати дане рішення і Протокол засідання
місцевої комісії від 10.08.2021 року №2 Кіровоградській обласній державній
адміністрації.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В.

Міський голова

Юрій ГУЛЬДАС

Додаток № 1
до рішення виконавчого
комітету від 12.08.2021р.
№ 299
ПРОТОКОЛ
засідання 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
10 серпня 2021 року

№ 2
м. Мала Виска

Головувала:
Жовтило Алла Василівна, заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів Маловисківської міської ради - заступник голови комісії
ПРИСУТНІ члени комісії:
Білоног В.Г.
ради
Драна А.В.
Маловисківської
Захватихата П.В.
Маловисківської
Карабаєва О.В.
захисту

- начальник відділу архітектури, будівництва та
житлово –комунального господарства міської
- фахівець із соціальної роботи КП
ЦНСП;
- начальник служби у справах дітей
міської ради;
- спеціаліст ІІ категорії відділу соціального
населення, праці та охорони здоров’я міської

ради
Линник Л.І.
Міренкова І.П.
захисту

- керуюча справами виконавчого комітету
Маловисківської міської ради
- спеціаліст ІІ категорії відділу соціального
населення, праці та охорони здоров’я міської

Піньковська О.О.
Байбузан М.В.
Хмара І.І.
Щербак С.О.

ради
- начальник відділу бухгалтерського обліку
- головний спеціаліст фінансового управління
міської ради;
- директор КП Маловисківський ЦНСП
- спеціаліст ІІ категорії служби у справах дітей

ВІДСУТНІ члени комісії:
Гульдас Ю.Л.
–міський голова Маловисківської міської ради
Онипсенко В.М.
Анусевич Я.В.
Шпак Т.М.

- начальник відділу освіти, молоді та спорту
міської ради;
- спеціаліст ІІ категорії юридичного відділу
міської ради
- начальник відділу соціального захисту населення,
праці та охорони здоров’я виконавчого комітету
міської ради;

Порядок денний:
1. Виправлення технічної описки в протоколі засідання 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 від 12 липня 2021року № 1.
СЛУХАЛИ:
Жовтило Алла Василівна, заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів Маловисківської міської ради - заступник голови
комісії,яка повідомила про те, що під час складання протоколу засідання
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 від 12 липня 2021року №1 виникла
технічна описка у визначенні орієнтовної потреби в коштах на передбачену
Порядком та умовами грошову компенсацію для восьми дітей, помилково
зазначена сума 2 959 136 грн.
Правильна сума повинна бути вказана в протоколі 2 848 168 грн.

В зв’язку з цим необхідно внести зміни до протоколу №1 від 12 липня
2021 року. Тому, на підставі вищевикладеного, Комісія
ВИРІШИЛА:
1.Визначити орієнтовну потребу в коштах на передбачену Порядком та
умовами грошову компенсацію для восьми дітей в сумі 2 848 168 грн.
2.Направити протокол 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 до Департаменту
соціального захисту населення.
Результати голосування:
ЗА – « 11» , Проти – « 0», Утримались – «0 »
Інші пропозиції не надходили.
Жовтило А.В.
Захватихата П.В
Линник Л.І.
Піньковська О.О.
Байбузан М.В.
Карабаєва О.В
Білоног В.Г.
Драна А.В.
Міренкова І.П.
Хмара І.І.
Щербак С.О.
Керуючий справами виконавчого комітету
Маловисківської міської ради

Людмила ЛИННИК

