УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 14 березня 2019 року

№ 71
м. Мала Виска

Про стан охоплення дітей дошкільного
віку дошкільною освітою на території
Маловисківської міської об’єднаної
територіальної громади в 2018-2019
навчальному році
-------------------------------------------------Заслухавши інформації начальника відділу освіти, молоді та спорту виконавчого
комітету Маловисківської міської ради Шпак А.В. про роботу підпорядкованих їм
закладів дошкільної освіти по забезпеченню охоплення дошкільною освітою дітей
дошкільного віку, які проживають на території Маловисківської міської об’єднаної
територіальної громади, відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Інформацію начальника відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету
Маловисківської міської ради Шпак А.В. про роботу підпорядкованих закладів
дошкільної освіти по забезпеченню охоплення дітей дошкільного віку міської об’єднаної
територіальної громади дошкільною освітою прийняти до відому.
Роботу керівників ДНЗ в напрямку охоплення дітей позашкільною освітою визнати
задовільною.
2. Начальнику відділу освіти, молоді та спорту Шпак А.В., директорам закладів
дошкільної освіти Маловисківської міської ради Маловисківської міської об’єднаної
територіальної громади, вжити заходів щодо :
- удосконалити навчанню дітей старших груп навичкам роботи з комп’ютерною
технікою та вивченню ними іноземної мови;
- охопленню дошкільною освітою дітей, які з різних причин не в змозі відвідувати
дошкільні навчальні заклади.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради А.В.Жовтило.
Міський голова

Ю.Л.Гульдас

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 14 березня 2019 року

№ 72
м. Мала Виска

Про реалізацію еколого-просвітницького проекту
«Чиста громада - чиста Україна»
______________________________
З метою поліпшення екологічної ситуації в громаді, активізації громадської
активності, залучення учнів та молоді до практичної діяльності з розв'язання проблем
навколишнього середовища місцевого значення, в рамках проведення в громаді місячника
з благоустрою, керуючись частиною 1 статті 52, частиною 6 статті 59 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
Реалізувати еколого-просвітницький проект «Чиста громада - чиста Україна» з
18 березня по 20 квітня 2019 року на території Маловисківської міської
об’єднаної територіальної громади.
2. Затвердити заходи щодо реалізації еколого-просвітницького проекту «Чиста
громада - чиста Україна», згідно з додатком 1.
3. Координацію роботи з реалізації заходів проекту покласти на начальника відділу
освіти, молоді та спорту виконавчого комітету міської ради Шпак А.В., контроль
за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В.
1.

Міський голова

Ю.Гульдас

Додаток 1
до рішення виконкому
від 14.03.2019 р..№ 72

Заходи
у межах еколого-просвітницького проекту «Чиста громада - чистий дім»
№
п/п
1

2
3
4
5

6

7
8
9

10

11
12
13

Заходи

Термін проведення

Відповідальні

З 18.03.по
Керівники закладів
20.04.2019 р.
освіти
Організація проведення із здобувачами освіти
масових еколого-натуралістичних заходів:
конкурсів, вікторин, КВК, лекцій, бесід тощо.
Березень-квітень Керівники закладів
Озеленення класних кімнат «Галерея кімнатних
2019 року
освіти
рослин».
Березень 2019 року Керівники закладів
Акція «Посади дерево життя», приурочена
освіти
Всеукраїнському Дню довкілля.
З 18.03.по
Акція «Чисте подвір’я – чиста вулиця – чисте
Керівники закладів
20.04.2019 р.
місто»
освіти
Виготовлення альтернативної тари (торбинки з
З 18.03.по
Керівники закладів
тканини чи паперу замість звичних пластикових) на
20.04.2019 р.
загальної
уроках трудового навчання.
середньої освіти
Проведення екологічного заходу з метою
З 18.03.по
благоустрою території закладу освіти «Стежина
20.04.2019 р.
Керівники закладів
здоров’я».
освіти
З 18.03.по
Керівники закладів
20.04.2019 р.
Акція «Врятуй дерево» (збір макулатури).
освіти
Березень 2019 року Керівники закладів
Еколого-натуралістичний захід «День зустрічі
птахів».
освіти
21.03.19 р.
Відділ освіти,
молоді та спорту;
Проведення конкурсу екологічних плакатів
керівники закладів
«Подумаймо про майбутнє сьогодні».
освіти
21.03.19 р.
Відділ освіти,
молоді та спорту;
Проведення конкурсу дитячих малюнків «Природа
керівники закладів
очима дітей», «Мій рідний край» тощо.
освіти
З 18.03.по
Створення «Куточка краси» з метою догляду за
Керівники закладів
20.04.2019 р.
об’єктами природи (спільно з батьками).
дошкільної освіти
З 18.03.по
Проведення екологічних занять «Природа – наша
Керівники закладів
20.04.2019 р.
годувальниця», «Дім, в якому ми живемо» тощо.
дошкільної освіти
Акція зі збору насіння квітів «Був смітник – став Березень 2019 року Керівники закладів
квітник».
освіти

14
15

16

17
18

19

20

З 18.03.по
Проведення пізнавальних дослідів природознавчого
Керівники закладів
20.04.2019 р.
характеру.
дошкільної освіти
Проведення екологічних ігор «Відгадай на дотик»,
З 18.03.по
«Відгадай на смак», «Магазин овочів» «Чарівний
20.04.2019 р.
Керівники закладів
мішечок» тощо.
дошкільної освіти
Поновлення існуючих та виготовлення нових
До 20.04.2019 року
тематичних стендів, фотомонтажів, електронних
Керівники закладів
альбомів на екологічну тематику.
освіти
З 18.03.по
Проведення екологічних уроків та тренінгів
Керівники закладів
20.04.2019 р.
«Співіснування людини і природи».
освіти
Підтримати Дії всеукраїнської екологічної
З 18.03.по
громадської організації «Зробимо Україну чистою»
20.04.2019 р.
з покращення довкілля шляхом проведення
екологічних акцій (приєднатися до групи у
Відділ освіти,
Facebook «Зробимо Україну чистою», розміщувати
молоді та спорту;
свою інформацію щодо покращення навколишнього
керівники закладів
середовища на сторінці даної Спільноти ).
освіти
Протягом реалізації Відділ освіти,
Інформування про проведені еколого-просвітницькі
проекту
молоді та спорту;
заходи на сайтах закладів освіти, у засобах масової
керівники закладів
інформації, у соціальній мережі Facebook
освіти
20.04. 2019 р.
Відділ освіти,
молоді та спорту;
Підведення підсумків з реалізації проекту.
керівники закладів
Флешмоб «Ми за чисте місто»
освіти

Керуючий справами

Л.І.Линник

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 14 березня 2019 року

№ 73
м. Мала Виска

Про виготовлення сувенірної
та поліграфічної брендованої продукції
______________________________
З метою створення позитивного іміджу Маловисківської об’єднаної територіальної
громади, популяризації місцевої геральдичної символіки, для забезпечення належної
організації прийомів офіційних делегацій, налагодження співробітництва з
територіальними громадами України, керуючись частиною 1 статті 52, частиною 6 статті
59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Календарного
плану заходів з виконання Програми забезпечення культурно-масових заходів
Маловисківської міської ради та її виконавчих органів на 2016-2020 роки виконавчий
комітет міської ради
ВИРІШИВ:
Затвердити кошторис витрат для виготовлення сувенірної та поліграфічної
брендованої продукції згідно з додатком 1.
2. Відділу фінансів та бухгалтерського обліку міської ради видатки у сумі 11000.00
грн. профінансувати за рахунок коштів, передбачених в міському бюджеті на
2019 рік.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови
з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В.
1.

Міський голова

Ю.Гульдас

Додаток 1
до рішення виконкому
від 14.03.2019 р..№ 73
Кошторис витрат
для виготовлення сувенірної та поліграфічної брендованої продукції
№
з/п
1

Найменування
видатків
Блокнот А5 30 арк. (100 шт.)

Витрати
(тис. грн.)
1650,00

Розпорядник
коштів
Міська рада

2
3
4

Ручка з логотипом (100 шт.)
Пакет брендований (100 шт.)
Стаканчики одноразові з логотипом
(5000 шт.)

700,00
950,00
2350.00

Міська рада
Міська рада
Міська рада

5
6
7

Бейджі (100 шт.)
Календар з брендом міста (20 штук)
Статуетка

1000,00
2000,00
2350,00

Міська рада
Міська рада
Міська рада

ВСЬОГО:

Керуючий справами

11000,00

Л.І.Линник

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 14 березня 2019 року

№ 74
м. Мала Виска

Про організацію та проведення розважальної
програми до Дня гумору на території
Маловисківської міської об’єднаної територіальної
громаді
З метою організації змістовного дозвілля жителів громади, з популяризації
кращих національних традицій, звичаїв та обрядів українського народу, згідно з
програмою забезпечення культурно – масових заходів Маловисківської міської ради та її
виконавчих органів на 2016-2020 роки, керуючись ст.32 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Провести на території Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади
розважальну програму, до Дня гумору, 30 березня 2019 року о 18:00 годині, в
приміщенні дитячої школи мистецтв.
2. Доручити відділу культури і туризму виконавчого комітету Маловисківської
міської ради (Рижикова Ю.О.) забезпечити підготовку сценарію та організацію
розважальної програми 30 березня 2019 року.
3. Виділити кошти на підготовку та проведення заходу до Дня гумору, відповідно
до кошторису витрат (додаток 1).
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В.

Міський голова

Ю.Л. Гульдас

Додаток 1
до рішення виконкому
від 14.03.2019 року № 74
Кошторис витрат
на підготовку та проведення розважальної програми до Дня гумору у

Маловисківській об’єднаній громаді у 2019 році
№
з/п
1

2

Найменування заходів
Придбання призів, сувенірів для підготовки
розважальної програми
Оформлення сцени та виготовлення реквізиту

ВСЬОГО:

Керуючий справами

Витрати
( грн.)
700.00

300,00

1000,00

Л.І.Линник

Розпорядн
ик коштів
Відділ
культури
та туризму
Відділ
культури
та туризму

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 14 березня 2019 року

№ 75
м. Мала Виска

Про заходи по благоустрою та
наведенню відповідного санітарного
стану по території Маловисківської
міської ОТГ
---------------------------------------------Заслухавши інформацію першого заступника міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради О.М. Бакалінського про необхідність проведення заходів по
благоустрою та наведенню відповідного санітарного стану на території Маловисківської
міської об’єднаної територіальної громади, закріплення територій за підприємствами,
установами, організаціями, приватними підприємцями та громадянами, відповідно до
пункту 7 статті 30 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, постанови
Кабінету Міністрів України від 30.03.1994 року № 198 «Про затвердження Єдиних правил
ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил
користування ними та охорони», Правил благоустрою, забезпечення чистоти, порядку і
дотримання тиші на території Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади,
затверджених рішенням міської ради № 497 від 25.05.2010 року, виконавчий комітет
міської ради
В И Р І Ш И В:
1.
Інформацію першого заступника міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради О.М. Бакалінського про необхідність проведення заходів по
благоустрою та наведенню відповідного санітарного стану на підвідомчій території, про
необхідність закріплення територій населених пунктів Маловисківської міської
об’єднаної територіальної громади за підприємствами, установами, організаціями,
приватними підприємцями та громадянами для наведення та підтримання відповідного
санітарного стану на підвідомчій території взяти до відому.
2. Провести з 20 березня по 20 квітня 2019 року місячник по благоустрою та
наведенню відповідного санітарного стану на підвідомчій території.
3. Затвердити заходи по проведенню благоустрою та наведенню відповідного
санітарного стану на підвідомчій території (додаток № 1).
4. Закріпити території населених пунктів Маловисківської міської об’єднаної
територіальної громади за підприємствами, установами, організаціями, приватними
підприємцями та громадянами для наведення та підтримання відповідного санітарного
стану на підвідомчій території (додаток № 2).

5. Інспектору з благоустрою комунального підприємства «Мала Виска-МКП»
активізувати роботу по наведенню санітарного стану по території Маловисківської
міської об’єднаної територіальної громади та прозвітувати на черговому засіданні
виконавчого комітету 11 квітня 2019 року.
6. Начальнику загального відділу Маловисківської міської ради Берегуленко Т.М.
через районну газету «Маловисківські вісті» проінформувати населення міської
територіальної громади про початок місячника з благоустрою та необхідність наведення
відповідного санітарного стану на прибудинкових територіях.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради О.М.Бакалінського.
Міський голова

Ю.Л.Гульдас

Додаток N 1
до рiшення виконкому
N 75 вiд 14.03.2019 року

З А Х О Д И
по проведенню благоустрою та наведенню відповідного санітарного стану на підвідомчій
територiї
1.Керiвникам пiдприємств та установ Маловискiвської мiської ради Маловисківської
міської об”єднаної територіальної громади привести закрiпленi за ними територiї в
належний санiтарний стан.
2. Спiльно з депутатами мiської ради, інспектором з благоустрою КП «Мала Виска МКП» провести рейди-перевiрки санiтарного стану пiдвiдомчої територiї та органiзувати
наведення порядку по території Маловисківської міської об”єднаної територiальної
громади.
3. Старостам Маловисківської міської обєднаної територіальної громади Шамкій Л.В.,
Кашпуровському О.М., Тупаленко Н.В. разом з керівниками пiдприємств, установ та
органiзацiй, розташованих на території їх старостинських округів Маловисківської міської
об”єднаної територіальної громади, мешканцями міста по питанню наведення ними
порядку на відповідних територіях.
В разі невиконання вимог данного рішення залучати інспектора з благоустрою КП
«Мала Виска-МКП» для оформлення на порушників адміністративні протоколи.
4. Відповідній комісії провести рейди-перевірки прибережної смуги річки Вись з метою
стимулювання громадян до наведення порядку на берегах, прилеглих до їх садиб, за
участю представників РВ УМВС та санслужби.
5. Навести належний порядок на мiському полігоні твердих побутових відходів силами
КП «Мала Виска Водоканал» та КП «Мала Виска – МКП».
6. Провести вiдповiдну роботу по лiквiдацiї незаконних смiттєзвалищ на пiдвiдомчiй
територiї силами комунальних підприємств міської власності, iнших пiдприємств мiста з
залученням до цiєї роботи громадян обєднаної територіальної громади.
7. Забезпечити організацію та проведення заходів щодо впорядкування роботи
підприємств сфери обслуговування в частині:
- приведення зовнішнього стану будівель (приміщень) магазинів, закладів
громадського харчування, підприємств побутового обслуговування населення, об’єктів
дрібно-роздрібної торгівлі у належний санітарно-технічний стан;
- впорядкування прилеглої до приміщень території (фарбування фасадів, вхідних
дверей, ремонт сходів, забезпечення наявності урн для сміття тощо);
- благоустрій газонів та клумб;
- оновлення вивісок з назвою закладу, інформації про режим роботи;

- очищення фасадів об’єктів торгівлі, громадського харчування та сфери послуг від
рекламної продукції, наявність якої суперечить вимогам законодавства про рекламу;
- ремонт твердого покриття прилеглої до об’єктів торгівлі території.
8. Адміністрації КП «Мала Виска ЖЕД» провести роботи по наведенню відповідного
порядку на житловому фонді міськради (фасади будинків, підвали, прилегла територія
тощо) з залученням мешканців будинків.
9. Адміністрації КП «Мала Виска Водоканал» навести відповідний порядок в
санітарних зонах артезіанських свердловин, водонапірних башт, каналізаційної насосної
станції, відновити пошкоджені люки водопровідних та каналізаційних колодязів.
10. 20 квітня 2019 року оголосити загальноміський суботник.
11. Провести вiдповiдну роботу по наведенню належного порядку в міському парку,
березовому гаю вздовж вул.Спортивної та біля міського стадіону «Колос», залучивши
учнівську молодь міста.
12. КП «Мала Виска – МКП»:
- навести порядок на клумбах на центральній площі міста, по вулицях Європейській,
Шевченка та в березовому гаю;
- провести обрізку гілок дерев, які заважають руху транспортних засобів та пішоходів
вулицями міста, згідно рішень виконавчого комітету.
- вжити відповідних заходів щодо проведення поточного ремонту проїжджої частини
центральних вулиць мiста.
- привести в належний стан пам'ятники мiста та прилеглі до них території;
- привести в належний стан міські кладовища;
- провести роботу по організації оплачуваних районним центром зайнятості громадських
робіт, залучивши до проведення місячника громадян, які перебувають на обліку в
Маловисківському районному центрі зайнятості.

Керуючий справами

Л.І.Линник

Додаток № 2
до рішення виконкому
№ 75 від 14.03.2019 р.
Маловисківська філія
ПАТ
„Кіровоградобленерго”
ФГ «Жорновий А.А.»
ФОП Демчак А.В.
Маловисківський
міжрайонний відділ
лабораторних
досліджень
Маловисківська
райлікарня
держветмедицини
Районний суд
РАЦС, державний
нотаріус
ЦОС №10 КД УДППЗ
«Укрпошта» та ЦТП №
4 філії ПАТ
„Укртелеком”
Дніпроенерго
Управління
соціального захисту
населення РДА
Районна бібліотека
Податкова інспекція,
райвідділ статистики
Районна рада, районна
державна
адміністрація
Міська рада
ДНЗ „Ромашка”
ДНЗ „Чебурашка”
ДШМ
ДПТУ-16
ЦРЛ
Аптека № 33
Аптека „Адоніс”
ЗОШ № 3
ЗОШ № 4

Прилегла територія, вул.Новомиргородське шосе до
хлібокомбіната
Прилегла територія по вулицях Містечкова та Челюскіна.
Прилегла до адмінприміщення та всіх підрозділів територія.
Прилегла територія по вулицях В.Бровченка та Калинова.

Прилегла територія по вул.В.Бровченка.
Прилегла територія, сквер по вулиці Містечкова
Прилегла територія до проїжджої частини вул.Містечкова.
Прилегла територія.

Прилегла територія
Прилегла територія.
Прилегла територія
Прилегла до РВС територія
Прилегла територія зі сторони центральної площі та вулиці
Спортивної
Прилегла територія
Прилегла територія та тротуар по вул.Спортивній від РДА до
перехрестя з вул.Шевченка (ліва сторона), березовий гай.
Прилегла територія, прилегла до пам’ятника жертвам
Голодомору територія.
Прилегла територія, тротуар від приміщення ДШМ до БДЮТ
Прилегла територія, вул.Шевченка від пров.І Професійний до
вул.Шкільна.
Прилегла територія по вулицях Шевченка та Європейська
Прилегла територія
Прилегла територія
1/3 частина міського парку, 1/3 частина березового гаю.
1/3 частина міського парку, 1/3 частина березового гаю та парк
біля пам’ятника Афганцям.

Маловисківські філії
„Приватбанку”, банк
„Аваль”
Районний відділ
юстиції, районне
казначейство
ТОВ „Маловисківський елеватор”
Страхова компанія
„Оранта”
Маловисківське
управління по
експлуатації газового
господарства
Райфінвідділ, відділи
РДА
Редакція
Школа-інтернат
Кафе-готель «У
Петровича»
РВ УМВС
Відділ позавідомчої
охорони при РВ УМВС
АТП 13543
ФГ „Юлія”
Управління
агропромислового
розвитку РДА
Пенсійний фонд
районний будинок
культури
Ощадбанк
Автошкола ТСОУ
Відділ освіти РДА
Автостанція
АЗС № 17 та АЗС
„Окко”
Райавтодор
Райвійськкомат
БДЮТ
Гімназія
Гуртожиток
Новокостянтинівської
шахти
Державна насіннєва
інспекція
БТІ
КП „Мала Виска
Водоканал”

Прилегла територія
Прилегла територія до проїжджої частини вул.Центральна
прилегла територія.
Прилегла територія до проїжджої частини вул.Центральна.
Прилегла територія, вул.Центральна від газового господарства
до вул. Містечкова (права сторона)
Прилегла територія зі сторони вулиць Центральна та Спортивна
Прилегла до приміщення територія.
Прилегла територія по вулицях Велігіна та Європейська
Прилегла територія
Прилегла територія
Прилегла територія
Прилегла територія
Прилегла територія
Прилегла територія по вул.Шкільна
Прилегла територія до проїжджої частини по вул.Європейська
Прилегла територія
Прилегла територія.
Прилегла територія
Прилегла територія
Прилегла територія
Прилегла територія
Прилегла територія, проїжджа частина вулиць Велігіна,
Європейська та Містечкова
Прилегла територія
Прилегла територія
Прилегла територія, 1/3 частина міського парку, 1/3 частина
березового гаю
Прилегла територія
Прилегла територія
Прилегла територія
Прилегла до всіх об’єктів територія

Районний центр
зайнятості
Станція переливання
крові

Прилегла територія
Прилегла територія

Примітка:
1. Керівники установ, організацій, підприємств та приватні підприємці, які не вказані в
переліку, відповідальні за дотримання в належному санітарному стані прилеглих до їхніх
об’єктів територій.
2. КП «Мала Виска - МКП» відповідає за санітарну очистку міста в цілому.
3. КП „Мала Виска житлово-експлуатаційна дільниця” відповідає за житлові зони
мікрорайону „Вись”, вулиць Спортивної, Європейська та Велігіна.
4. За об’єктами підприємницької діяльності закріплюється територія від фасаду
приміщення до проїжджої частини вулиці, на якій розміщується даний об’єкт.
5. Мешканці приватної забудови утримують в належному санітарному стані території від
червоної лінії до проїжджої частини вулиць (провулків).

Керуючий справами

Л.І.Линник

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 14 березня 2019 року

№ 76
м. Мала Виска

Про затвердження звіту про роботу
спеціаліста (інспектора праці) виконавчого
комітету міської ради за 2018 рік
-----------------------------------------Керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
відповідно до Положення про державну службу України з питань праці, затвердженого
постановою КМУ від 11.02.2015 року № 96, на підставі Порядку здійснення державного
контролю за додержанням законодавства про працю, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 26.04.2017 року № 295 та з метою забезпечення організації
ефективного здійснення делегованих повноважень у сфері контролю за додержанням
законодавства про працю на території Маловисківської міської об’єднаної територіальної
громади виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Інформацію спеціаліста (інспектора праці) виконавчого комітету міської ради
Берези Є.Ю. про виконану роботу за 2018 рік взяти до відома та визнати його
роботу задовільною.
2. Спеціалісту (інспектору праці) виконавчого комітету міської ради щомісячно:
- проводити моніторинг проблемних питань реалізації державної політики у сфері
державного контролю за додержанням законодавства про працю;
- готувати та подавати свої пропозиції щодо врегулювання державного контроль за
додержанням законодавства про працю на території Маловисківської міської
об’єднаної територіальної громади;
- проводити моніторинг стану дотримання законодавства про працю, в тому числі в
частині своєчасної і не нижче визначеного державою мінімального розміру оплати
праці;
- готувати та подавати в установленому порядку аналітичні матеріали та статистичну
звітність з питань реалізації делегованих повноважень у сфері здійснення
державного контролю за додержанням законодавства про працю, міському голові
та Держпраці.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами
виконавчого комітету Маловисківської міської ради Линник Л.І.
Міський голова

Ю.Л. Гульдас

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 14 березня 2019 року

№ 77
м. Мала Виска

Про розгляд заяви ПП Снігуровського Я.В.
Розглянувши заяву приватного підприємця Снігуровського Ярослава
Владиславовича, який проживає в м. Мала Виска, вул. В. Чабана 20, з проханням погодити
місця розташування об'єктів торгівлі овочами та квасом та затвердити порядок їх роботи,
керуючись ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий
комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Погодити приватному підприємцю Снігуровському Ярославу Владиславовичу
розміщення об'єктів дрібно роздрібної торгівлі з 15 травня 2019 року по 31 жовтня
2019 року овочами та квасом в м. Мала Виска по :
- вул. Велігіна (схема №4)
- вул. Велігіна (схема №5)
- вул. Центральна (схема №3)
- вул. Шевченка (схема №9)
- вул. Містечкова (схема №1)
та затвердити наступний розпорядок роботи об'єктів торгівлі: з 9.00 год. до 17.00
год., без перерви та вихідних.
2. Зобов'язати ПП Снігуровського Я.В. вчасно сплачувати місцеві податки та збори КП
«Міський ринок», згідно затверджених тарифів на послуги.
3. Попередити ПП Снігуровського Я.В. про необхідність:
- утримання прилеглої території в належному санітарному стані.
- заборону торгівлі в громадських місцях тютюновими виробами, алкогольними та
слабоалкогольними напоями.
- в обов'язковому порядку укласти з КП «Мала Виска Водоканал» договір на
вивезення ТПВ.
- дотримання правил торгівлі.
4. В разі недотримання вимог пунктів 2, 3 даного рішення, дозвіл на розміщення
об'єкту торгівлі буде скасовано.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бакалінського О.М.

Міський голова

Ю.Л. Гульдас

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 14 березня 2019 року

№ 78
м. Мала Виска

Про розгляд заяви ПП Снігуровського Я.В.
Розглянувши заяву приватного підприємця Снігуровського Ярослава
Владиславовича, який проживає в м. Мала Виска, вул. В. Чабана № 20, з проханням
погодити місця розташування об'єктів дрібнороздрібної торгівлі насіннєвим матеріалом та
затвердити порядок їх роботи, керуючись ст..30 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Погодити приватному підприємцю Снігуровському Ярославу Владиславовичу
розміщення об'єктів дрібнороздрібної торгівлі з 20 березня 2019 року по 30 червня 2019
року насіннєвим матеріалом ТОВ «Черкаське сортове насіння» в м. Мала Виска по :
- вул. Шевченка (біля магазину Авілона)
- вул. Шевченка (біля магазину «Файно»
та затвердити наступний розпорядок роботи об'єктів торгівлі: з 8.00 год. до 17.00 год.,
без перерви та вихідних.
2. Зобов'язати ПП Снігуровського Я.В. вчасно сплачувати місцеві податки та збори КП
«Міський ринок», згідно затверджених тарифів на послуги.
3. Попередити ПП Снігуровського Я.В. про необхідність:
- утримання прилеглої території в належному санітарному стані.
- заборону торгівлі в громадських місцях тютюновими виробами, алкогольними та
слабоалкогольними напоями.
- в обов'язковому порядку укласти з КП «Мала Виска Водоканал» договір на
вивезення ТПВ.
- дотримання правил торгівлі.
4. В разі недотримання вимог пунктів 2, 3 даного рішення, дозвіл на розміщення
об'єкту торгівлі буде скасовано.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бакалінського О.М.

Міський голова

Ю.Л. Гульдас

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 14 березня 2019 року

№ 79
м. Мала Виска

Про розгляд заяви ФОП Єремєєнко І.Ф.
Розглянувши заяву ФОП Єремєєнко І.Ф., яка проживає в м. Мала Виска, вул.
Шевченка 3 кв 1, з проханням погодити місця розташування об'єктів дрібнороздрібної
торгівлі, насіннєвим матеріалом, та затвердити порядок їх роботи, керуючись ст..30
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет міської
ради
ВИРІШИВ:
1. Погодити ФОП Єремєєнко І.Ф. розміщення об'єктів дрібнороздрібної торгівлі,
насіннєвим матеріалом в м. Мала Виска по :
- вул. Шевченка (схема №9)
та затвердити наступний розпорядок роботи об'єктів торгівлі: з 8.00 год. до 17.00
год., без перерви та вихідних.
2. Зобов'язати ФОП Єремєєнко І.Ф вчасно сплачувати місцеві податки та збори КП
«Міський ринок», згідно затверджених тарифів на послуги.
3. Попередити ФОП Єремєєнко І.Ф про необхідність:
- утримання прилеглої території в належному санітарному стані.
- заборону торгівлі в громадських місцях тютюновими виробами, алкогольними та
слабоалкогольними напоями.
- в обов'язковому порядку укласти з КП «Мала Виска Водоканал» договір на
вивезення ТПВ.
- дотримання правил торгівлі.
4. В разі недотримання вимог пунктів 2, 3 даного рішення, дозвіл на розміщення
об'єкту торгівлі буде скасовано.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бакалінського О.М.

Міський голова

Ю.Л. Гульдас

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 14 березня 2019 року

№ 80
м. Мала Виска

Про внесення змін до свідоцтва про
право власності на нерухоме майно
Розглянувши заяву ФОП Корвякової Н.О., яка проживає в м. Мала Виска, вул.
Європейська 90, кв 2, про внесення змін до свідоцтва на право власності на нежитлову
будівлю в частині зміни поштової адреси будівлі з вул. Жовтнева 9б/86б на поштову
адресу вул. Шевченка 9б/86б, в зв’язку з технічною помилкою у свідоцтві на право
власності, виданого на підставі рішення виконавчого комітету Маловисківської міської
ради від 21.06.2005 року № 197, керуючись статтями 40, 52, 59 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Внести зміни у свідоцтво про право власності на нерухоме майно № 255, видане 04
липня 2007 року виконавчим комітетом Маловисківської міської ради, на нежитлову
будівлю по вулиці Жовтнева 9б/86б у місті Мала Виска, а саме : « по вулиці
Шевченка 9б/86б у місті Мала Виска».
2. Направити дане рішення в Маловисківське бюро технічної інвентаризації для
виготовлення дублікату свідоцтва про право власності на об’єкт нерухомого майна та
внести відповідні зміни.
3. ФОП Корвяковій Н.О. внести відповідні зміни до Єдиного Державного реєстру.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бакалінського О.М.

Міський голова

Ю.Л. Гульдас

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 14 березня 2019 року

№ 81
м. Мала Виска

Про встановлення опіки та призначення
опікуна і затвердження висновку
Виходячи з інтересів дитини, відповідно до ст.ст. 243, 244, 247, 249 Сімейного
кодексу України, ст.ст. 55, 58, 63, 67 Цивільного кодексу України, п.п. 3, 40, 42 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»,
витягу з протоколу № 2 засідання позачергової Комісії з питань захисту прав дитини
виконавчого комітету Маловисківської міської ради від 20 лютого 2019 року та
клопотання служби у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету міської ради від 21
лютого 2019 року № 254 «Про встановлення опіки над Сергеєвою Лідією Андріївною,
19.09.2006р.н., та Сергеєвою Катериною Михайлівною, 20.09.2014р.н. і призначити
опікуном, гр. Смоленську Людмилу Миколаївну, 14.05.1986р.н.», керуючись пп. 4 п. “б” ч.
1 ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет
міської ради
ВИРІШИВ:
1.
Встановити опіку над Сергеєвою Лідією Андріївною, 19.09.2006р.н., та Сергеєвою
Катериною Михайлівною, 20.09.2014р.н..
2.
Призначити опікуном гр. Смоленську Людмилу Миколаївну, 14.05.1986р.н..
3.
Начальнику служби у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету Маловисківської
міської ради, ознайомити гр. Смоленську Людмилу Миколаївну, 14.05.1986р.н., з умовами
встановлення опіки, правами та обов’язками, що виникають при встановленні опіки.
4.
За результатами розгляду питання на засіданні позачергової Комісії з питань
захисту прав дитини на основі витягу з протоколу засідання позачергової Комісії від 20
лютого
2019 року № 2, затвердити висновок позачергової Комісії з питань захисту
прав дитини про встановлення опіки над Сергеєвою Лідією Андріївною, 19.09.2006р.н., та
Сергеєвою Катериною Михайлівною, 20.09.2014р.н. і призначити опікуна, гр. Смоленську
Людмилу Миколаївну, 14.05.1986р.н.» (згідно додатку 1).
5.
Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В.

Міський голова

Ю. Л. Гульдас

Додаток № 1
до рішення виконкому міської ради
від 14.03.2019 року № 81
ВИСНОВОК
Комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету
Маловисківської міської ради
про встановлення опіки над Сергеєвою Лідією Андріївною, 19.09.2006р.н., та
Сергеєвою Катериною Михайлівною, 20.09.2014р.н., та призначення опікуна,
гр. Смоленської Людмили Миколаївни, 14.05.1986р.н.
На засіданні комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету
Маловисківської міської ради від 20 лютого 2019 року на підставі заяви
гр. Смоленської Людмили Миколаївни, 14.05.1986р.н., яка надійшла 11.02.2019 року до
виконавчого комітету міської ради і зареєстрована за № 19/ОП/162-С, було винесено
питання, про встановлення опіки над племінниками Сергеєвою Лідією Андріївною,
19.09.2006р.н., та Сергеєвою Катериною Михайлівною, 20.09.2014р.н., які залишилися без
батьківського піклування.
Громадянка Смоленська Людмила Миколаївна, 14.05.1986р.н., уродженка с.
Оникієво, Маловисківського раойну, Кіровоградської області, Україна.
Паспорт серії ЕВ № 096591, виданий 20 червня 2005 року, Маловисківським РВ
УМВС України в Кіровоградській області.
Громадянка України. Зареєстрована та проживає за адресою: вул. Гоголя, буд. 161,
м. Мала Виска, Кіровоградської області.
Вдова.
Виховує двох синів.
Безробітна.
На обліку управління соціального захисту населення Маловисківської РДА не
перебуває, державних соціальних допомог не отримує.
Перебуває на обліку в ГУ ПФУ в Кіровоградській області (Маловисківський район)
отримує пенсію по втраті годувальника у розмірі 6666,67грн. щомісяця.
Діти Смоленський В’ячеслав Віталійович, 21.10.2008р.н., Смоленський Владислав
Віталійович, 04.03.2005р.н., перебувають на обліку в Єдиному державному
автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги відповідно до Закону України
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (ст. 15), як член сім’ї
загиблого «Небесної сотні».
Користуються 50% знижкою на житлово-комунальні послуги.
Відповідно до довідки департаменту інформаційних технологій за обліками МВС
громадянка України Смоленська (Худик) Людмила Миколаївна, 14.04.1986р.н.,
02.06.1950р.н., станом на 20.01.2019 до кримінальної відповідальності не притягувалася,
не знятої чи не погашеної судимості не має та в розшуку не перебуває.
Згідно висновку стану здоров’я від 13.01.2019 заявниця може бути опікуном.
Наркологічних, психіатричних захворювань у відповідності з поданою довідкою та
сертифікатом не виявлено.

Протипоказання нарколога, психіатра відсутні, що підтверджується відповідним
сертифікатами.
У відповідності з довідкою з місця проживання про склад сім’ї від 15.01.2019,
гр. Смоленська Людмила Миколаївна, 14.04.1986р.н., проживає разом з дітьми,
Смоленським В’ячеславом Віталійовичем, 21.10.2008р.н., Смоленським Владиславом
Віталійовичем, 04.03.2005р.н. за адресою: вул. Гоголя, 161, м. Мала Виска,
Кіровоградської області.
Згідно довідки про реєстрацію місця проживання від 15.01.2019 за № 248, виданої
інспектором з питань реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання фізичних осіб
загального відділу виконавчого комітету Маловисківської міської ради, гр. Смоленська
Людмила Миколаївна, 14.04.1986р.н., зареєстрована за адресою: вул. Гоголя, 161, м. Мала
Виска, Кіровоградської області.
За місцем проживання характеризується позитивно.
Мотиви встановлення опіки полягають в тому, що малолітні діти: Сергеєва Лідія
Андріївна, 19.09.2006р.н., та Сергеєва Катерина Михайлівна, 20.09.2014р.н. є
племінницями, які залишилися без батьківського піклування.
На підставі заяви гр. Смоленської Л.М., 14.04.1986р.н., яка надійшла до служби у
справах сім’ї та дітей виконавчого комітету міської ради 16.08.2018 «Про влаштування на
тимчасове проживання та виховання дітей Сергеєвої Лідії Андріївні, 19.09.2006р.н.,
Сергеєвої Катерині Михайлівні, 20.09.2014р.н.» до її сім’ї вилучених з сім’ї матері
гр. Сергеєвої Інни Сергіївни, 07.12.1988р.н. і наказу начальника служби у справах сім’ї та
дітей виконавчого комітету Маловисківської міської ради № 2/в від 17.08.2018 та наказу
№ 3/в від 17.08.2018, Сергеєву Л.А., 19.09.2006р.н., Сергеєву К.М., 20.09.2014р.н.,
тимчасово влаштовано до сім’ї тітки гр. Смоленської Л.І. на проживання та виховання.
20.12.2018 Маловисківським районним судом Кіровоградської області було
винесено заочне рішення, про позбавлення Сергеєвої Інни Сергіївни, 07.12.1988р.н.
батьківських прав відносно її дітей – Сергеєвої Лідії Андріївни, 19.09.1988р.н., Сергеєвої
Катерини Михайлівни, 20.90.2014р.н. яке набрало законної сили 22.01.2019.
У відповідності з розпорядженням голови Маловисківської районної державної
адміністрації Кіровоградської області № 23-р, № 24-р від 23.01.2019, Сергеєвій Лідії
Андріївні, 19.09.2006р.н. та Сергеєвій Катерині Михайлівні, 20.09.2014р.н., надано статус
дитини-сироти.
Обстеживши умови проживання сім’ї гр. Смоленської Л.І., матеріальне
забезпечення, статус сім’ї, взаємовідносини в сім’ї і відповідні документи.
Беручи до уваги, матеріальне забезпечення, статус, взаємовідносини між тіткою,
гр. Смоленською Л.І. та племінницями, Сергеєвою Л.А. та Сергеєвою К.М., і враховуючи
відповідні документи, й те, що опіка та піклування встановлюється з метою забезпечення
особистих немайнових прав та інтересів малолітніх, неповнолітніх осіб, а також
повнолітніх осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права та
обов’язки. Опікун або піклувальних призначаються переважно з осіб, які перебувають у
сімейних, родинних відносинах з підопічним, з урахуванням особистих стосунків між
ними, можливості особи виконувати обов’язки опікуна чи піклувальників.
З умовами встановлення опіки, правами та обов’язками, що виникають при
встановленні опіки, гр. Смоленська Л.І. ознайомлена.
Керуючись підпунктом 4 пункту б частини першої статті 34, статтею 40 Закону
України «Про місцеве самоврядування в України», статтями 55, 56, 60, 63 Цивільного
кодексу України, Правилами опіки та піклування, затвердженими наказом Державного
комітету України у справах сім’ї та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства
охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України від
26.05.1999
№ 34/166/131/88.
Комісія з питань захисту прав дитини виконавчого комітету Маловисківської
міської ради вважає за доцільне встановити опіку над Сергеєвою Лідією Андріївною,

19.09.2006р.н. та Сергеєвою Катериною Михайлівною, 20.09.2014р.н., та призначити
опікуна
гр. Смоленську Людмилу Миколаївну, 14.04.1986р.н..
Керуючий справами

Л.І.Линник

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 14 березня 2019 року

№ 82
м. Мала Виска

Про винесення повторного попередження гр.
Бобейко А.М. та
гр. Бобейко В.Г., за
ухилення від виконання батьківських
обов’язків та затвердження висновку Комісії
з питань захисту дитини
Керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст.
164, 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 сім’ї та дітей виконавчого
комітету міської ради затвердженого рішенням сесії міської ради від 21 грудня 2017 року
№ 813 та положенням про Комісію з питань захисту прав дитини, затвердженого
рішенням сесії міської ради від 28 лютого 2018 № 901 з метою соціально-правового
захисту прав малолітньої дитини та враховуючи витяг з протоколу № 10 засідання Комісії
з питань захисту прав дитини виконавчого комітету Маловисківської міської ради від 26
жовтня 2018 року виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1.
Повторно Попередити гр. Бобейко Антоніну Михайлівну, 18.12.1975р.н., та
гр. Бобейко Віталія Григоровича, 12.12.1981р.н., за ухилення від виконання батьківських
обов’язків, а саме п. 2 ст. 150, ст. 180 Сімейного Кодексу України, піклування про дітей
Бобейко Андрія Віталійовича, 29.12.2009р.н., Бобейко Олександр Віталійович,
25.04.2002р.н., Бобейко Катерини Віталіївни, 24.05.2004р.н. Бобейко Вероніку Віталіївну,
29.06.2015р.н., здоров’я дітей, їх фізичний, духовний та моральний розвиток, і обов’язок
батьків утримувати дітей, що у відповідності з п. 2, ч. 1, ст. 164 Сімейного Кодексу
України є підставою до позбавлення батьківських прав.
2.
Встановити гр. Бобейко А.М., 18.12.1975р.н., та гр. Бобейко В.Г., 12.12.1981р.н.,
термін у строк тридцяти робочих днів, починаючи з наступного дня проведення Комісії з

питань захисту прав дитини з метою створення за місцем проживання належних умов для
виховання, утримання та розвитку дитини.
3.
У разі невиконання даного рішення, службі у справах сім’ї та дітей виконавчого
комітету міської ради, порушити питання на Комісії з питань захисту прав дитини яка
запланована на березень 2019 року, про доцільність перебування дітей Бобейко А.В.,
29.12.2009р.н., Бобейко О.В., 25.04.2002р.н., Бобейко К.В., 24.05.2004р.н. Бобейко В.В.,
29.06.2015р.н..
4.
За результатами розгляду питання на засіданні Комісії з питань захисту прав
дитини на основі витягу з протоколу засідання Комісії від 20 лютого 2019 року № 2,
затвердити висновок Комісії з питань захисту прав дитини про повторне попередження гр.
Бобейко Антоніни Михайлівни, 18.12.1975р.н., та гр. Бобейко Віталія Григоровича,
12.12.1981р.н., за ухилення від виконання п. 2 ст. 150, ст. 180 Сімейного Кодексу України,
а саме, піклування про дітей, Бобейко Андрія Віталійовича, 29.12.2009р.н., Бобейко
Олександр Віталійович, 25.04.2002р.н., Бобейко Катерини Віталіївни, 24.05.2004р.н.
Бобейко Вероніку Віталіївну, 29.06.2015р.н., їх фізичний, духовний та моральний
розвиток, і обов’язок батьків утримувати дітей (згідно додатку 1).
5.
Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В.

Міський голова

Ю.Л.Гульдас

Додаток № 1
до рішення виконкому міської
ради від 14.03.2019 року № 82
ВИСНОВОК
Комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету
Маловисківської міської ради
про повторне попередження гр. Бобейко Антоніни Михайлівни, 18.12.1975р.н.,
та гр. Бобейко Віталія Григоровича, 12.12.1981р.н., за ухилення від виконання
батьківських обов’язків по відношенню до дітей Бобейко Андрія Віталійовича,
29.12.2009р.н., Бобейко Олександр Віталійович, 25.04.2002р.н., Бобейко Катерини
Віталіївни, 24.05.2004р.н. Бобейко Вероніку Віталіївну, 29.06.2015р.н.
На засідання Комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету
Маловисківської міської ради від 20 лютого 2019 року було винесено питання про
повторне попередження гр. Бобейко Антоніни Михайлівни, 18.12.1975р.н., та гр. Бобейко
Віталія Григоровича, 12.12.1981р.н., які проживають та зареєстрована за адресою:
вул. Матросова, 12, кв. 2, м. Мала Виска, Кіровоградської області за систематичне
ухилення від виконання батьківських обов’язків, а саме: п. 2 ст. 150, ст. 180 Сімейного
Кодексу України, піклування про Бобейко Андрія Віталійовича, 29.12.2009р.н., Бобейко
Олександр Віталійович, 25.04.2002р.н., Бобейко Катерини Віталіївни, 24.05.2004р.н.
Бобейко Вероніку Віталіївну, 29.06.2015р.н., здоров’я дітей, його фізичний, духовний та
моральний розвиток, і обов’язок батьків утримувати дітей, що у відповідності з п. 2, ч. 1
ст. 164 Сімейного Кодексу України є підставою для позбавлення батьківських прав у
судовому порядку.
06.02.2018 року службою у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету міської
ради (далі - Служба) було проведено обстеження умов проживання сім’ї гр. Бобейко В.Г.,
12.12.1981р.н., та гр. Бобейко А.М., 18.12.1975р.н., які проживають та зареєстрована за
адресою: вул. Матросова, 12, кв. 2, м. Мала Виска, Кіровоградської області як такі, що
перебувають на обліку служби, сімей, що опинились у складних життєвих обставинах у
зв’язку з ухиленням від виконання батьківських обов’язків по відношенню до дітей
Бобейко А.В., 29.12.2009р.н., Бобейко О.В., 25.04.2002р.н., Бобейко К.В., 24.05.2004р.н.
Бобейко В.В., 29.06.2015р.н., а саме, не піклуються про здоров’я дітей, їх фізичний,
духовний та моральний розвиток, і обов’язок батьків утримувати дітей, сім’я проживає в
антисанітарних умовах.
Під час обстеження встановлено, будинок складається з двох кімнат та веранди.
Умови проживання не задовільні, санітарно-гігієнічні умови порушені та не відповідають
нормам. На момент обстеження у будинку брудно, не прибрано, холодно, вогко. По
підлозі у кімнатам розкиданий брудний одяг. Кімнати потребують ремонтних робіт.
Опалення пічне. Дрова відсутні. Їжа в наявності, але в недостатній кількості. Присадибна
ділянка відсутня. Підсобне господарство не ведеться.
У дітей для відпочинку в наявності три ліжка. Одна дитини відпочиває на дивані з
батьками. Власне ліжко у дитини відсутнє. Постіль білизна брудна, зношена. На деяких
ліжках відсутня.

Одяг та взуття в дітей у наявності, але зношені. Чисті лише деякі речі. Іграшки
старі, розламані. Столи та стільці для виконання домашніх завдань відсутні.
Постійна робота у гр. Бобейко В.Г., 12.12.1981р.н., відсутня.
Громадянка Бобейко А.М., 18.12.1975р.н. перебуває у декретній відпустці.
Сім’я проживає за рахунок тимчасових заробітків.
Державної соціальної допомоги при народження та малозабезпеченості
призупинена у зв’язку з ненаданням гр. Бобейко В.Г., та гр. Бобейко А.М. відповідних
документів до відділу соціального захисту населення на переоформлення.
Від надання пояснень гр. Бобейко В.Г. та гр. Бобейко А.М. відмовились.
Мотивуючи це неприязним відношення служби до їх сім’ї.
Враховуючи викладене вище та обставини, що сім’я гр. Бобейко А.М. та
гр. Бобейко В.Г., перебувають під контролем та обліку Служби, як така, що опинилась у
складних життєвих обставинах у зв’язку з ухиленням від виконання батьківських
обов’язків, і те, що гр. Бобейко А.М. та гр. Бобейко В.Г. у відповідності з рішенням
виконавчого комітету міської ради від 08.11.2018 № 426, винесено попередження за
ухилення від виконання батьківських обов’язків. Громадяни Бобейко В.Г. та Бобейко А.М.
не мають наміру та бажання виконувати рекомендації та вимоги Служби, Комісії з питань
захисту прав дітей і рішення виконавчого комітету міської ради, а саме створити за місцем
проживання належні умов для виховання, утримання та розвитку дітей.
Беручи до уваги, те, що діти відвідують загальноосвітні заклади, батьки слідкують
за станом здоров’я дітей, керуючись ст.ст. 164, 180 Сімейного кодексу України, ст. 12
Закону України «Про охорону дитинства», керуючись Конституцією України, Цивільним
кодексом України, «Конвенцією ООН про права дітей», Законом України «Про місцеве
самоврядування», 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 сім’ї та дітей виконавчого комітету міської ради
затвердженого рішенням сесії міської ради від 21 грудня 2017 року № 813 та положенням
про Комісію з питань захисту прав дитини, затвердженого рішенням сесії міської ради
від 28 лютого 2018 № 901.
Комісія з питань захисту прав дитини виконавчого комітету Маловисківської
міської ради вважає за доцільне винести повторне попередження гр. Бобейко Антоніні
Михайлівні, 18.12.1975р.н., та гр. Бобейко Віталію Григоровичу, 12.12.1981р.н., за
ухилення від виконання п. 2 ст. 150, ст. 180 Сімейного Кодексу України, а саме
піклування про дітей, Бобейко Андрія Віталійовича, 29.12.2009р.н., Бобейко Олександр
Віталійович, 25.04.2002р.н., Бобейко Катерини Віталіївни, 24.05.2004р.н. Бобейко
Вероніку Віталіївну, 29.06.2015р.н., їх фізичний, духовний та моральний розвиток, і
обов’язок батьків утримувати дітей, що у відповідності з п. 2. ч. 1 ст. 164 Сімейного
Кодексу України є підставою для позбавлення батьківських прав.
Встановити гр. Бобейко Антоніні Михайлівні, 18.12.1975р.н., та гр. Бобейко
Віталію Григоровичу, 12.12.1981р.н., термін у строк тридцяти робочих днів, починаючи з
наступного дня проведення Комісії з питань захисту прав дитини, з метою створення за
місцем проживання належних умов для виховання, утримання та розвитку дитини.
Службі у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету міської ради, у разі не
створення гр. Бобейко Антоніною Михайлівною, 18.12.1975р.н., та гр. Бобейко Віталієм
Григоровичем, 12.12.1981р.н. за місцем проживання належних умов для виховання,
утримання та розвитку дітей, на засіданні Комісії з питань захисту прав дитини, яка
запланована на березень
2018 року, порушити питання про доцільність вилучення
дітей Бобейко Андрія Віталійовича, 29.12.2009р.н., Бобейко Олександра Віталійович,
25.04.2002р.н., Бобейко Катерини Віталіївни, 24.05.2004р.н. Бобейко Вероніки Віталіївну,
29.06.2015р.н., з сім’ї батьків у зв’язку із загрозою життя та здоров’я.

Керуючий справами

Л.І.Линник

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 14 березня 2019 року

№ 83
м. Мала Виска

Про внесення змін до списків дітей,
які перебувають під соціальним
супроводом і опинились у складних
життєвих обставинах та проживають
на території Маловисківської міської
об’єднаної територіальної громади
Керуючись ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку
взаємодії суб’єктів соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних
життєвих обставинах» від 21 листопада 2013 року № 895 та «Про затвердження Порядку
виявлення сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, надання їм
соціальних послуг та здійснення соціального супроводу таких сімей (осіб)» від 21
листопада 2013 року № 896, виконавчий комітет міської ради,
ВИРІШИВ:
1.
Внести зміни до рішення № 428 від 08 листопада 2018 року та затвердити в новій
редакції список дітей, які перебувають під соціальним супроводом і опинилися у складних
життєвих обставинах і проживають на території Маловисківської міської об’єднаної
територіальної громади (згідно з додатком №1).
2.
Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В.

Міський голова

Ю.Л.Гульдас

Додаток № 1
до рішення виконкому
від 14.03.2019 року № 83
Список сімей з дітьми, взятих під соціальний супровід,
які опинились у складних життєвих обставинах та проживають на території
Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади
№
п/п

Прізвище, ім’я, по-батькові, батьків,
опікунів, піклувальників, прийомних
батьків, батьків вихователів інших осіб, які
є законними представниками дитини/ дітей

1.

Чорна Яна Олександрівна, 07.01.1984р.н. мати

2.

Бутковська
Катерина
02.12.1987р.н. - мати

3.

Газя Світлана Павлівна, 20.03.1988р.н. - мати

4.

Газя Ганна Павлівна, 05.04.1985р.н. - мати

5.

Савіна Інна Михайлівна, 21.07.1972р.н. мати
Савін Віктор Іванович, 13.07.1972р.н. - батько

6.

Громчук Тетяна Миколаївна, 07.02.1974р.н. –
мати
Заболотний
Олександр
Станіславович,
15.03.1982р.н. - батько

7.

Громчук Валентина Андріївна, 31.07.1998р.н.
– мати
Рак Руслан Вікторович, 31.04.1992р.н. батько

8.

Царенко
Валентина
Володимирівна,
08.08.1982р.н. – мати
Царенко Анатолій Вікторович, 29.12.1981р.н.
- батько

9.

10.

Миколаївна,

Корвякова Олена Андріївна, 05.09.1975р.н. мати
Мякішева
Анжела
Володимирівна,
09.11.1990р.н.- мати,
Несмєлов
Михайло
Віталійович,
15.09.1991р.н.- батько

Прізвище, ім’я, по-батькові, дитини, яка
проживає в сім’ї
Чорний Данііл Андрійович, 03.01.2004р.н., Чорний
Дмитро Русланович, 11.11.2006р.н.,Чорна Софія
Віталіївна, 02.12.2015р.н.
Бутковська Кароліна Олександрівна, 25.11.2006р.н.,
Бутковський Рустам Олександрович, 24.10.2008р.н.,
Бутковський Дмитро Олександрович, 31.12.2010р.н.,
Головацька Анастасія Олександрівна, 31.08.2012р.н.
Бутковський Микита Олегович, 27.12.2009р.н., Газя
Анастасія Миколаївна, 20.07.2006р.н., Бутковська
Маргарита Олегівна, 18.01.2011р.н., Бутковська
Валентина Олегівна, 12.09.2012р.н.
Газя Станіслав Андрійович, 26.12.2002р.н., Газя
Ірина
Андріївна,
02.04.2005р.н.,
Газя
Іван
Андрійович,
28.04.2006р.н.,
Газя
Христина
Андріївна, 28.04.2006р.н.
Савіна Людмила Вікторівна, 24.07.2002р.н., Савіна
Ольга Вікторівна, 09.11.2004р.н., Савін Михайло
Вікторович,
17.11.2008р.н.,
Савіна
Антоніна
Вікторівна, 15.03.2013р.н.
Громчук Вікторія Олександрівна, 21.03.2007р.н.,
Заболотна Людмила Олександрівна, 15.04.2012р.н.

Рак Валентин Русланович, 14.02.2017р.н.

Царенко Крістіна Анатоліївна, 26.01.2006р.н.,
Царенко Богдан Анатолійович, 22.08.2016р.н.,
Царенко Тетяна Анатоліївна, 19.01.2010р.н., Царенко
Михайло Анатолійович, 24.04.2008р.н., Царенко
Діана Анатоліївна, 26.02.2012р.н.
Корвяков Володимир Миколайович, 11.03.2015р.н.
Несмєлова Олександра Михайлівна, 05.08.2013р.н.,
Несмєлова Анна Михайлівна, 11.10.2011р.н.,
Несмєлов Микола Михайлович, 11.10.2011р.н.

11.

Бобейко Антоніна Михайлівна, 18.12.1975р.н.
- мати
Бобейко Віталій Григорович, 12.12.1981р.н. батько

Бобейко Олександр Віталійович, 23.04.2003р.н.,
Бобейко
Катерина
Віталіївна,
20.01.2004р.н.,
Бобейко Андрій Віталійович, 29.07.2009р.н., Бобейко
Вероніка Віталіївна, 29.06.2015р.н.

Керуючий справами

Л. І. Линник

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 14 березня 2019 року

№ 84
м. Мала Виска

Про надання одноразової адресної грошової
допомоги до Дня вшанування учасників бойових
дій на території інших держав, ветеранам Афганістану
Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» ,
рішенням Маловисківської міської ради від 25.10.2018 року № 1227 « Про внесення змін
до Програми та Положення про надання одноразової
матеріальної допомоги
громадянам Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади на 2018 –
2020 роки», виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Надати одноразова адресну грошову допомогу до Дня вшанування учасників
бойових дій на території інших держав (15 лютого) ветеранам Афганістану, згідно
доданих списків 1-4, на загальну суму 26 500,00 грн.
2. Надати одноразову адресну грошову допомогу до Дня вшанування учасників
бойових дій на території інших держав (15 лютого) сім’ям загиблих в Афганістані,
згідно доданого списк 5, на загальну суму 3 000,00 грн
3. Кошти, вказані в п.1-2 даного рішення, виділити по коду 3242 «Інші видатки на
соціальний захист».
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з
питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В.

Міський голова

Ю.Л. Гульдас

Додаток № 1
до рішення виконкому
від 14.03.2019 року № 84
Список
осіб, для отримання одноразової, адресної, грошової допомоги до Дня виводу військ з республіки Афганістан, які проживають на
території Маловисківської ОТГ
« Інші видатки на соціальний захист » КПК 0113242
за березень 2019 року
ПАТ КБ «Укргазбанк»
№
п/п
1

Прізвище, ім’я, по-батькові

Код

Паспорт

Особовий
рахунок

Місце проживання

Сума грн.
500,00
500,00
500,00

2
3
Всього:

Керуючий справами

Л.І. Линник

1 500,00

Додаток № 2
до рішення виконкому
від 14.03. 2019 року № 84
Список
осіб, для отримання одноразової, адресної, грошової допомоги до Дня виводу військ з республіки Афганістан, які проживають на
території Маловисківської ОТГ
« Інші видатки на соціальний захист » КПК 0113242
за березень 2019 року
АТ «ОЩАДБАНК»
№
п/п

Прізвище, ім’я, по-батькові

Код

Паспорт

Особовий
рахунок

Місце проживання

Сума грн.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Всього:

500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
8 500,00

Керуючий справами

Л.І. Линник
Додаток № 3
до рішення виконкому
від 14.03.2019 року № 84

Список
осіб, для отримання одноразової, адресної, грошової допомоги до Дня виводу військ з республіки Афганістан, які проживають на
території Маловисківської ОТГ
« Інші видатки на соціальний захист » КПК 0113242
за березень 2019 року

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Прізвище, ім’я, по-батькові

Код

Паспорт

Особовий
рахунок

Номер рахунка

ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ»
Сума грн.
Місце проживання
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00

Всього: 6 000,00

Керуючий справами

Л.І. Линник

Додаток № 4
до рішення виконкому
від 14.03.2019 року № 84
Список
осіб, для отримання одноразової, адресної, грошової допомоги до Дня виводу військ з Республіки Афганістан, які проживають на
території Маловисківської ОТГ
« Інші видатки на соціальний захист » КПК 0113242
за березень 2019 року
ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
№
п/п
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Прізвище, ім’я, по-батькові

Код

Паспорт

Особовий
рахунок

Місце проживання

Сума грн.
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00

500,00
500,00
10 500,00

20
21
Всього:

Керуючий справами

Л.І. Линник
Додаток № 5
до рішення виконкому
від 14.03. 2019 року № 84

Список
осіб, для отримання одноразової, адресної, грошової допомоги до Дня виводу військ з Республіки Афганістан, сім’ї загиблого в
Республіці Афганістан, які проживають на території Маловисківської ОТГ
« Інші видатки на соціальний захист » КПК 0113242
за березень 2019 року
АТ «ОЩАДБАНК»
№
п/п

Прізвище, ім’я, по-батькові

Код

Паспорт

Особовий
рахунок

Місце проживання

Сума грн.

1.
Всього:

Керуючий справами

3000,00
3000,00

Л.І. Линник

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 14 березня 2019 року

№ 85
м. Мала Виска

Про надання матеріальної допомоги
Гр.. Молчанову Артуру-Ернесту
Юрійовичу
-----------------------------------------Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» , рішенням
Маловисківської міської ради від 22.12.2016 року № 448 «Про затвердження Програми
соціального захисту малозабезпечених верств населення Маловисківської міської ради у
2017-2020 роки» та з метою підтримки мешканців території Маловисківської міської
об’єднаної територіальної громади, які потребують соціального захисту та підтримки з
боку державних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, виконавчий
комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Надати, адресну допомогу на соціально-побутові потреби гр.. Молчанову АртуруЕрнесту Юрійовичу, який є внутрішньо переміщеною особою з зони проведення АТО в
сумі 750 грн.
2. Кошти, вказані в п.1 даного рішення, виділити по коду 3242 «Інші видатки на
соціальний захист».
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з
питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В.

Міський голова

Ю.Л. Гульдас

Додаток 1
до рішення виконкому
від 14.03. 2019 року № 85

Список
осіб, для отримання одноразової, адресної, грошової допомоги внутрішньо – переміщеним особам, які проживають на території
Маловисківської ОТГ
« Інші видатки на соціальний захист » КПК 0113242
за березень 2019 року
АТ «ОЩАДБАНК»
№
п/п

Прізвище, ім’я, по-батькові

Код

Паспорт

Особовий
рахунок

Місце проживання

Сума грн.

1.
Всього:

Керуючий справами

750,00
750.00

Л.І. Линник

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 14 березня 2019 року

№ 86
м. Мала Виска

Про надання матеріальної допомоги
інвалідам по зору на оплату
житлово-комунальних послуг
-----------------------------------------Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» , рішенням
Маловисківської міської ради від 22.12.2016 року № 448 «Про затвердження Програми
соціального захисту малозабезпечених верств населення Маловисківської міської ради у
2017-2020 роки» та з метою підтримки мешканців території Маловисківської міської
об’єднаної територіальної громади, що відносяться до пільгових категорій, які потребують
соціального захисту та підтримки з боку державних органів виконавчої влади та місцевого
самоврядування, виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Надати, щоквартально протягом 2019 року, грошову допомогу інвалідам по зору, на
оплату за користування комунальними послугами згідно доданих списків на загальну
суму 3000,00 грн.
2. Кошти, вказані в п.1 даного рішення, виділити по коду 3242 «Інші видатки на
соціальний захист».
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з
питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В.

Міський голова

Ю.Л. Гульдас

Додаток № 1
до рішення виконкому
від 14.03.2019 року № 86
Список
інвалідів по зору, яким відповідно програми міської ради виплачується
компенсація на житлово-комунальні послуги
№
п/п
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Прізвище, ім’я, по-батькові

Рік
народження

Адреса

Група
Інвалідності
І група
І група
І група
І група
І група
І група
І група
І група
І група
І група

Розрахунок
коштів необхідних для виплати інвалідів по зору, яким відповідно до
програми міської ради виплачується компенсація
на житлово-комунальні послуги
Квартал
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал

Всього:
Керуючий справами

Розрахунок
10 чол. х 300 = 3000,00
10 чол. х 300 = 3000,00
10 чол. х 300 = 3000,00
10 чол. х 300 = 3000,00

Загальна сума грн.
3000,00
3000,00
3000,00
3000,00
12000,00

Л.І.Линник

Додаток № 2
до рішення виконкому
№ 86 від 14.03.2019 року

«Інші видатки на соціальний захист»
КПК 0113242
(Грошова допомога інвалідам по зору, яким відповідно програми міської ради виплачується компенсація на житлово-комунальні послуги)

за І квартал 2019
АТ «Ощадбанк»
№

Прізвище, ім’я, по батькові

Код

паспорт

Номер рахунка

Банк

Адреса

Примітки

1.

300,00

2.

300,00

3.

300,00

Всього:
Керуючий справами

900,00
Л.І. Линник

Додаток № 3

до рішення виконкому
№ 86 від 14.03.2019 року

«Інші видатки на соціальний захист»
КПК 0113242
(Грошова допомога інвалідам по зору, яким відповідно програми міської ради виплачується компенсація на житлово-комунальні послуги)

за І квартал 2019
ПАТ КБ «Приватбанк»

№

Прізвище, ім’я, по батькові

Код

паспорт

Номер рахунка

Банк

Адреса

Примітки

4.

300,00

5.

300,00

6.

300,00

7.

300,00

Всього:
Керуючий справами

1200,00
Л.І. Линник

Додаток 4
до рішення виконкому
№ 86 від 14.03.2019 року

«Інші видатки на соціальний захист»
КПК 0113242
(Грошова допомога інвалідам по зору, яким відповідно програми міської ради виплачується компенсація на житлово-комунальні послуги)

за І квартал 2019
ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»

№

Прізвище, ім’я, по батькові

Код

паспорт

Особовий
рахунка

Номер рахунка

Банк

Адреса

Примітки

8.

300,00

9.

300,00

10.

300,00

Всього:
Керуючий справами

900,00
Л.І. Линник

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 14 березня 2019 року

№ 87
м. Мала Виска

Про виділення грошової допомоги на відшкодування
компенсації за проїзд окремим пільговим категоріям громадян
на приміських маршрутах, які проживають на території
Маловисківської міської об’єднаної територіальної
громади
-----------------------------------------Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» , рішенням
Маловисківської міської ради від 22.12.2016 року № 449 « Про затвердження Програми
відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян на
приміських маршрутах загального користування автомобільним транспортом по
Маловисківській міській раді на 2017-2020 роки»», виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Надати матеріальну допомогу для відшкодування витрат за проїзд пільговій
категорії громадян на приміських маршрутах загального користування, згідно доданих
списків на загальну суму 6477,31 грн.
2. Кошти, вказані в п.1 даного рішення, виділити по коду 3033 «Компенсаційні
виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян».
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з
питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В.

Міський голова

Ю.Л. Гульдас

Додаток №1
до рішення викон кому
№ 87 від 14.03. 2019 року

Відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій
громадян на приміських маршрутах загального користування автомобільним транспортом
по Маловисківській міській раді за лютий 2019 рік КПК 0113033
"Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян"
«АТ "Ощадбанк»
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

№
папка/
справа

7/145
1/3
3/42
2/21
5/97
5/98
1/7
2/22
5/83
7/130
7/131
6/112
1/17
5/96
1/13
1/14
7/141

П.І.Б.

Паспорт

Ідентифіка
ційний код

Особовий
рахунок

Адреса

(Кількість
білетів)
4
8
8
8
8
8
8
8
5
8
8
8
8
8
8
8
8

42,72
85,44
85.44
85,44
85,44
85,44
85,44
85,44
53,40
85,44
85,44
85,44
85,44
85,44
85,44
85,44
85,44

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

7/146
2/26
7/124
5/85
6/118
6/107
7/121
6/101
3/58
3/59
2/40

Керуючий справами

8
8
8
8
8
8
7
5
8
8
8
ВСЬОГО:

Л.І. Линник

85,44
85,44
85,44
85,44
85,44
85,44
59,61
53,40
85,44
82,39
85,44
2256,64

Додаток №2
до рішення викон кому
№ 87 від 14.03. 2019 року

Відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій
громадян на приміських маршрутах загального користування автомобільним транспортом
по Маловисківській міській раді за лютий 2019 рік КПК 0113033
«Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян»
«Райффайзен Банк
Аваль»
№
п/п

№
папка/
справа

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

1/1
4/65
1/4
1/5
7/129
1/11
3/46
2/24
6/117
1/19
4/66
2/32
7/142
4/64
6/105

П.І.Б.

Паспорт

Ідентифіка
ційний код

Особовий
рахунок

Номер
рахунка

(Кількість
білетів
)
8
8
8
8
7
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

Адреса

ВСЬОГО:
Керуючий справами

Л.І. Линник

Сума

85,44
85,44
85,44
85,44
74,76
85,44
85,44
85,44
85,44
85,44
85,44
85,44
85,44
83,23
85,44
1268,71

Додаток №3
до рішення викон кому
№ 87 від 14.03. 2019 року

Відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій
громадян на приміських маршрутах загального користування автомобільним транспортом
по Маловисківській міській раді за лютий 2019 рік КПК 0113033
«Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян»
ПАТ КБ «Приват Банк»
№
п/п

№
папка/
справа

П.І.Б.

Паспорт

Ідентифіка
ційний код

Особовий
рахунок

Адреса

(Кількість
білетів)

44.

1/2

8

45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

6/109
6/110
5/99
4/78
5/93
4/75
6/106
4/73
6/111
6/120
3/49
6/113
3/50
5/86
1/16
7/122
5/82

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

3/52/92

2/28
1/18

Сума
85,44
85,44
85,44
85,44
85,44
85,44
65,24
85,44
85,44
85,44
85,44
85,44
85,44
85,44
85,44
85,44
85,44
85,44
85,44
73,24
85,44

65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.

2/29
4/70
2/30
4/61
4/62
2/31
2/34
2/35
7/143
7/144
3/57
7/127
7/137
2/38
2/39

8
8
8
8
8
7
8
8
8
8
8
8
8
8
8
ВСЬОГО:

Керуючий справами

Л.І.Линник

85,44
85,44
85,44
85,44
85,44
74,76
85,44
85,44
85,44
85,44
45,04
45,04
85,44
85,44
85,44
2951,96

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 14 березня 2019 року

№ 88
м. Мала Виска

Про виділення матеріальної допомоги для забезпечення
осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю технічними
засобами для використання в побутових умовах

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням
Маловисківської міської ради сьомого скликання від 27 вересня 2018 року № 1203 «Про
затвердження Програми забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю технічними
засобами для використання в побутових умовах у 2017-2020 роках», виконавчий комітет
міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Надати матеріальну допомогу громадянам Маловисківської міської об’єднаної
територіальної громади, згідно доданих списків на загальну суму 7627,25 грн.
2. Кошти, вказані в п. 1 даного рішення, виділити по коду 3242 «Інші видатки на
соціальний захист».
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови
з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В.

Міський голова

Ю.Л. Гульдас

Додаток 1
до рішення виконкому
від 14.03.2019 року № 88
Список
інвалідів, дітей - інвалідів, які отримують матеріальну допомогу для відшкодування витрат на придбання технічних засобів для
використання в побутових умовах, які проживають на території Маловисківської ОТГ
« Інші видатки на соціальний захист » КПК 0113242
за березень 2019 року
ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ»
№
п/п

Прізвище, ім’я, по-батькові

Код

Паспорт

Особовий
Рахунок

Номер рахунка

Місце проживання

2 425,00

1.

Всього:

Керуючий справами

Сума грн.

2 425,00

Л.І. Линник

Додаток 2
до рішення виконкому
від 14.03.2019 року № 88
Список
інвалідів, дітей - інвалідів, які отримують матеріальну допомогу для відшкодування витрат на придбання технічних засобів для
використання в побутових умовах, які проживають на території Маловисківської ОТГ
« Інші видатки на соціальний захист » КПК 0113242
за березень 2019 року
АТ «ОЩАДБАНК»
№
п/п

Прізвище, ім’я, по-батькові

Код

Паспорт

Номер рахунка

Місце проживання

Сума грн.

1.

694,05

Всього:

Керуючий справами

Л.І. Линник

694,05

Додаток 3
до рішення виконкому
від 14.03. 2019 року № 88
Список
інвалідів, дітей - інвалідів, які отримують матеріальну допомогу для відшкодування витрат на придбання технічних засобів для
використання в побутових умовах, які проживають на території Маловисківської ОТГ
« Інші видатки на соціальний захист » КПК 0113242
за березень 2019 року
ПАТ КБ “Приват Банк”
№
п/п

Прізвище, ім’я, по-батькові

Код

Паспорт

Номер рахунка

Місце проживання

Сума грн.

1.
2.

2001,50
797,70

Всього:

Керуючий справами

2799,20

Л.І. Линник

Додаток 4
до рішення виконкому
від 14.03.2019 року № 88
Список
інвалідів, дітей - інвалідів, які отримують матеріальну допомогу для відшкодування витрат на придбання технічних засобів для
використання в побутових умовах, які проживають на території Маловисківської ОТГ
« Інші видатки на соціальний захист » КПК 0113242
за березень 2019 року
ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ»
№
п/п
1.
2.

Прізвище, ім’я, по-батькові

Код

Паспорт

Особовий
Рахунок

Номер рахунка

Місце проживання

339,00
489,00

Всього:

Керуючий справами

Сума грн.

828,00

Л.І. Линник

Додаток 5
до рішення виконкому
від 14.03.2019 року № 88
Список
інвалідів, дітей - інвалідів, які отримують матеріальну допомогу для відшкодування витрат на придбання технічних засобів для
використання в побутових умовах, які проживають на території Маловисківської ОТГ
« Інші видатки на соціальний захист » КПК 0113242
за березень 2019 року
АТ «ОЩАДБАНК»
№
п/п

Прізвище, ім’я, по-батькові

Код

Паспорт

Номер рахунка

Місце проживання

Сума грн.

1.

881,00

Всього:

Керуючий справами

881,00

Л.І. Линник

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 14 березня 2019 року

№ 89

м. Мала Виска
Про надання адресної одноразової
матеріальної допомоги громадянину
Ш.А.Я
-----------------------------------------Розглянувши заяву громадянки Ш.А.Я.(паспорт № ЕВ ------- виданий Маловисківським
РВ УМВС України 20 березня 2009 року), яка проживає у м. Мала Виска по вул. З., буд. №
17, з проханням надати матеріальну допомогу, як громадянину, який виявив бажання
проходити військову службу в Збройних силах України та інших формуваннях за контрактом,
строком на 6 (шість) місяців, який набирає чинності з 1 листопада 2018 року керуючись ст. 34
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до «Комплексної
Програми соціальної підтримки учасників АТО, членів їх сімей, сімей загиблих учасників
антитерористичної операції (операції об’єднаних сил), Революції Гідності та вшанування
пам’яті загиблих на 2019-2021 роки», затвердженої рішенням міської ради № 1226 від 25
жовтня 2018 року, виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Надати гр. Ш.А.Я. одноразову адресну матеріальну допомогу у розмірі 5000 (п’ять
тисяч) грн.
2. Кошти, вказані в п.1 даного рішення, виділити по коду 3242 «Інші видатки на
соціальний захист».
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з
питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В.

Міський голова

Ю.Л. Гульдас
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УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 14 березня 2019 року

№ 90
м. Мала Виска

Про надання адресної одноразової
матеріальної допомоги громадянину
Ц.В.В.
-----------------------------------------Розглянувши заяву громадянина Ц.В.В. (паспорт № ЕВ ----- виданий Маловисківським
РС УДМС України 3 жовтня 2014 року), який проживає у с. Паліївка по вул. Ш., буд. № 25, з
проханням надати матеріальну допомогу, як громадянину, який виявив бажання проходити
військову службу в Збройних силах України та інших формуваннях за контрактом, строком
на 6 (шість) місяців, який набирає чинності з 26 грудня 2018 року керуючись ст. 34 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до «Комплексної Програми
соціальної підтримки учасників АТО, членів їх сімей, сімей загиблих учасників
антитерористичної операції (операції об’єднаних сил), Революції Гідності та вшанування
пам’яті загиблих на 2019-2021 роки», затвердженої рішенням міської ради № 1226 від 25
жовтня 2018 року, виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Надати гр. Ц.В.В. одноразову адресну матеріальну допомогу у розмірі 5000 (п’ять
тисяч) грн.
2. Кошти, вказані в п.1 даного рішення, виділити по коду 3242 «Інші видатки на
соціальний захист».
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з
питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В.

Міський голова

Ю.Л. Гульдас
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УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 14 березня 2019 року

№ 91
м. Мала Виска

Про надання адресної одноразової
матеріальної допомоги громадянину
Н.Ю.П.
-----------------------------------------Розглянувши заяву громадянина Н.Ю.П. (паспорт № ЕВ -------- виданий
Маловисківським РВ УМВС України 22 грудня 2009 року), який проживає у м. Мала Виска
по вул. Д., буд. № 14, з проханням надати матеріальну допомогу, як громадянину, який
виявив бажання проходити військову службу в Збройних силах України та інших
формуваннях за контрактом, строком на 1 (один) рік, який набирає чинності з 29 грудня 2018
року керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно
до «Комплексної Програми соціальної підтримки учасників АТО, членів їх сімей, сімей
загиблих учасників антитерористичної операції (операції об’єднаних сил), Революції Гідності
та вшанування пам’яті загиблих на 2019-2021 роки», затвердженої рішенням міської ради №
1226 від 25 жовтня 2018 року, виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Надати гр. Н.Ю.П. одноразову адресну матеріальну допомогу у розмірі 5000 (п’ять
тисяч) грн.
2. Кошти, вказані в п.1 даного рішення, виділити по коду 3242 «Інші видатки на
соціальний захист».
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з
питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В.

Міський голова

Ю.Л. Гульдас
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УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 14 березня 2019 року

№ 92
м. Мала Виска

Про надання адресної одноразової
матеріальної допомоги громадянину
К.А.А.
-----------------------------------------Розглянувши заяву громадянина К.А.А. (паспорт № ЕВ ----- виданий Маловисківським
РВ УМВС України 10 грудня 2013 року), який проживає у м. Мала Виска по вул. К., буд. №
2/58, з проханням надати матеріальну допомогу, як громадянину, який виявив бажання
проходити військову службу в Збройних силах України та інших формуваннях за контрактом,
строком на 3 (три) роки, який набирає чинності з 29 грудня 2018 року керуючись ст. 34
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до «Комплексної
Програми соціальної підтримки учасників АТО, членів їх сімей, сімей загиблих учасників
антитерористичної операції (операції об’єднаних сил), Революції Гідності та вшанування
пам’яті загиблих на 2019-2021 роки», затвердженої рішенням міської ради № 1226 від 25
жовтня 2018 року, виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Надати гр. К.А.А. одноразову адресну матеріальну допомогу у розмірі 5000 (п’ять
тисяч) грн.
2. Кошти, вказані в п.1 даного рішення, виділити по коду 3242 «Інші видатки на
соціальний захист».
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з
питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В.

Міський голова

Ю.Л. Гульдас
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УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 14 березня 2019 року

№ 93
м. Мала Виска

Про надання адресної одноразової
матеріальної допомоги громадянину
Г.О.А.
-----------------------------------------Розглянувши заяву громадянина Г.О.А. (паспорт № ЕА ------ виданий Маловисківським
РВ УМВС України 9 березня 2000 року), який проживає у м. Мала Виска по вул. К., буд. №
25, з проханням надати матеріальну допомогу, як громадянину, який виявив бажання
проходити військову службу в Збройних силах України та інших формуваннях за контрактом,
строком на 3 (три) роки, який набирає чинності з 27 грудня 2018 року керуючись ст. 34
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до «Комплексної
Програми соціальної підтримки учасників АТО, членів їх сімей, сімей загиблих учасників
антитерористичної операції (операції об’єднаних сил), Революції Гідності та вшанування
пам’яті загиблих на 2019-2021 роки», затвердженої рішенням міської ради № 1226 від 25
жовтня 2018 року, виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Надати гр. Г.О.А. одноразову адресну матеріальну допомогу у розмірі 5000 (п’ять
тисяч) грн.
2. Кошти, вказані в п.1 даного рішення, виділити по коду 3242 «Інші видатки на
соціальний захист».
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з
питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В.

Міський голова

Ю.Л. Гульдас
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УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 14 березня 2019 року

№ 94
м. Мала Виска

Про надання адресної одноразової
матеріальної допомоги громадянину
Д.С.А.
-----------------------------------------Розглянувши заяву громадянина Д.С.А. (паспорт № ЕВ -------- виданий
Маловисківським РВ УМВС України 29 березня 2007 року), який проживає у с.
Первомайське по вул. Ц., буд. № 36, з проханням надати матеріальну допомогу, як
громадянину, який виявив бажання проходити військову службу в Збройних силах України та
інших формуваннях за контрактом, строком на 3 (три) роки, який набирає чинності з 31 січня
2019 року керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
відповідно до «Комплексної Програми соціальної підтримки учасників АТО, членів їх сімей,
сімей загиблих учасників антитерористичної операції (операції об’єднаних сил), Революції
Гідності та вшанування пам’яті загиблих на 2019-2021 роки», затвердженої рішенням міської
ради № 1226 від 25 жовтня 2018 року, виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Надати гр. Д.С.А. одноразову адресну матеріальну допомогу у розмірі 5000 (п’ять
тисяч) грн.
2. Кошти, вказані в п.1 даного рішення, виділити по коду 3242 «Інші видатки на
соціальний захист».
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з
питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В.

Міський голова

Ю.Л. Гульдас
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УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 14 березня 2019 року

№ 95
м. Мала Виска

Про надання адресної одноразової
матеріальної допомоги громадянину
Ф.П.С.
-----------------------------------------Розглянувши заяву громадянина Ф.П.С. (паспорт № ЕВ ---- виданий Маловисківським
РВ УМВС України 03 грудня 2008 року), який проживає у м. Мала Виска по вул. Ш., буд. №
7, кв. 54, з проханням надати матеріальну допомогу, як громадянину, який виявив бажання
проходити військову службу в Збройних силах України та інших формуваннях за контрактом,
строком на 3 (три) роки, який набирає чинності з 28 вересня 2018 року керуючись ст. 34
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до «Комплексної
Програми соціальної підтримки учасників АТО, членів їх сімей, сімей загиблих учасників
антитерористичної операції (операції об’єднаних сил), Революції Гідності та вшанування
пам’яті загиблих на 2019-2021 роки», затвердженої рішенням міської ради № 1226 від 25
жовтня 2018 року, виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Надати гр. Ф.П.С. одноразову адресну матеріальну допомогу у розмірі 5000 (п’ять
тисяч) грн.
2. Кошти, вказані в п.1 даного рішення, виділити по коду 3242 «Інші видатки на
соціальний захист».
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з
питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В.

Міський голова

Ю.Л. Гульдас
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УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 14 березня 2019 року

№ 96
м. Мала Виска

Про
взяття
на
облік
безхазяйного
нерухомого майна, розташованого на
території Маловисківської міської ради
-----------------------------------------------------Відповідно до статті 335 Цивільного кодексу України, ст. 60 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», вимог постанови Кабінету Міністрів України від 17
жовтня 2013 року № 868 «Про затвердження Порядку державної реєстрації прав на нерухоме
майно та їх обтяжень», взявши до уваги акти обстеження комісії по виявленню, обліку та
збереженню безхазяйного майна на території Маловисківської міської ради на території міста
, з метою встановлення власників нерухомого майна або їх відсутність, виконком міської
ради, ВИРІІШИВ:
1. Взяти на облік Маловисківської міської ради, як безхазяйну річ, яка не має власника
або власник якої невідомий, нерухоме майно за адресою:
- вул. Тобілевича житлові будинки 47,65,73,77,92,94,98, приміщення гуртожитку бувшого
Сахарного заводу;
вул. Осипенка, домоволодіння 6,15,20,22,43;
- вул. В. Чабана, домоволодіння 25, 39, 59, 79, 84, 86, 92, 94;
- вул. І. Сухомлина ( був. Дзержинського) домоволодіння 17, 26, 28, 96, 100, 119;
- вул. Паліївська (був. Куйбишева) домоволодіння 22, 23;
- вул. Степова, домоволодіння № 3;
- вул. Матусівська (був. Щорса), домоволодіння № 114, 116, 144, 150, 156, 123;
- провулок Г. Краснова (був. Щорса), домоволодіння 1;
- вул. Л. Панкова (був. К. Лібнехта), домоволодіння № 84;
-вул. І. Мазепи (був. Суворова), домоволодіння № 16;
- вул. Південна, домоволодіння № 6, 8;
- вул. Пушкіна, домоволодіння 30, 31, 52, 54, 59, 63;
- вул.. Садова, домоволодіння № 16, 22, 48, 82, 84;
- провулок Садовий домоволодіння № 4, 6;
- вул. Квіткова (був. Комсомольська), домоволодіння 23;
- пров. Квітковий (був. Комсомольський), домоволодіння 35, 37, 39;
- вул. Мирна (був. Радянська), домоволодіння 37;
- вул. Островського, домоволодіння 6
- вул. Челюскіна, домоволодіння 13, 25, 27, 32, 53,63, 78, 81, 95, 97.
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2. Секретарю комісії по виявленню, обліку та збереженню безхазяйного майна на
території Маловисківської міської ради Берегуленко Т.М. подати оголошення у виданні
«Маловисківські вісті» про взяття на облік міської ради безхазяйної нерухомої речі згідно п.1
даного рішення.
3. Спеціалісту–юристу міської ради Захватихаті Т.В. подати до органу державної
реєстрації прав заяви про взяття на облік безхазяйного майна, згідно п.1 даного рішення.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з
питань діяльності виконавчих органів ради Бакалінського О.М.
Міський голова

Ю.Л.Гульдас
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УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від

14 березня

2019 року

№ 97
м. Мала Виска

Про надання дозволу КП «Мала
Виска-МКП» на проведення робіт по
видаленню дерев по вул. Спортивна
в м. Мала Виска
Розглянувши клопотання директора ДНЗ «Ромашка» від 12 лютого 2019 року вх. №
01-12/232 з проханням про необхідність облаштування місця для паркування легкових
автомобілів біля ДНЗ «Ромашка», взявши до уваги проект облаштування зупинки для
паркування легкових автомобілів біля ДНЗ «Ромашка» по вул.Спортивна,9 в м. Мала Виска,
виникла
необхідність видалення напівсухих аварійно-небезпечних дерев, шляхом
спилювання, в кількості 2 ( два) дерева в тому числі: 1 (одне) дерево породи «Липа», 1
(одне) дерево породи «Клен». В зв΄язку з їхнім віковим станом, маючи значну висоту та
наявність сухих гілок та напівсухі вершини, дерева несуть потенційну загрозу життю і
здоров’ю мешканцям міста, які знаходяться по вул. Спортивна, в місті Мала Виска біля ДНЗ
«Ромашка». Врахувавши пропозиції комісії при виконавчому комітеті міської ради щодо
доцільності проведення вищевказаних робіт, акт обстеження № 2 від 21.02.2019 року,
керуючись ст.30, ст.33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», вимогами
постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 року № 1045 «Про затвердження
Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах», виконавчий
комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Надати комунальному підприємству «Мала Виска-МКП» дозвіл на проведення
робіт по видаленню дерев шляхом спилювання напівсухих аварійно-небезпечних дерев в
кількості 2 ( два) дерева в тому числі: 1 (одне) дерево породи «Липа», 1 (одне) дерево
породи «Клен», які знаходяться по вул. Спортивна, в місті Мала Виска біля ДНЗ
«Ромашка».
2. Попередити керівника комунального підприємства «Мала Виска -МКП» Лисенка
В.П.;
- дотримуватися правил безпеки при проведенні вищевказаних робіт;
- деревину видалених та підрізаних дерев надати в якості палива комунальним
підприємствам міської ради, згідно поданих заявок.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бакалінського О.М.
Міський голова

Ю.Л. Гульдас
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УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 14 березня

2019 року

№ 98
м. Мала Виска

Про
надання
дозволу
гр.
Золотоношенко
Світлані Юріївні
на проведення робіт по видаленню
дерев по вул. Містечкова (Леніна) в
м. Мала Виска
Розглянувши заяву гр. Золотоношенко Світлани Юріївни від 20 лютого 2019 року вх.
№ 19/Б/197-З з проханням надати дозвіл на проведення робіт по видаленню дерев, шляхом
спилювання напівсухих аварійно-небезпечних дерев, в кількості 2 ( два) дерева породи
«Каштан», які знаходяться по вул. Містечкова в місті Мала Виска, в зв'язку з необхідністю
облаштування місця для паркування легкових автомобілів, згідно робочого проекту
будівництва пункту технічного обслуговування автомобілів, за адресою: вул. Містечкова
,38а, м. Мала Виска, так як вищевказані дерева знаходяться в аварійному стані та несуть
потенційну загрозу лінії зв'язку, лінії вуличного освітлення, життю і здоров’ю мешканців
міста та транспортним засобам, які можуть знаходитись біля них, беручи до уваги пропозиції
комісії при виконавчому комітеті міської ради щодо доцільності проведення вищевказаних
робіт, акт обстеження № 3 від 22.02.2019 року, керуючись ст.30, ст.33 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», вимогами постанови Кабінету Міністрів України від
01.08.2006 року № 1045 «Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і
квітників у населених пунктах», виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Надати гр. Золотоношенко Світлані Юріївні дозвіл на проведення робіт по
видаленню дерев шляхом спилювання напівсухих аварійно-небезпечних дерев в кількості 2
( два) дерева породи «Каштан», які знаходяться по вул. Містечкова в місті Мала Виска, біля
пункту технічного обслуговування автомобілів.
2. Попередити гр. Золотоношенко Світлану Юріївну :
- дотримуватися правил безпеки при проведенні вищевказаних робіт;
- для відновної кількості зелених насаджень придбати 10 (десять) штук «Туя Західна
«Пірамідальна».
3. В разі невиконання пункту 2 рішення втрачає чинність.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бакалінського О.М.

Міський голова

Ю.Л. Гульдас
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УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 14 березня 2019 року

№ 99

м. Мала Виска
Про надання дозволу СТОВ «Агрофірма
Паліївська» на підрізування гілок дерев
крайнього ряду полезахисної лісосмуги
та вирубки порослі дерев на території
Паліївського старостинського округу
Маловисківської ОТГ

Розглянувши заяву директора СТОВ «Агрофірма Паліївська» Ніколенка Олександра
Васильовича , за вхідним № 19/3П/205-Н від 26 лютого 2019 року з проханням надання
дозволу на підрізування гілок дерев крайнього ряду полезахисної лісосмуги та вирубки
порослі дерев, так як гілки крайнього ряду полезахисної лісосмуги із північної сторони
лісосмуги нагнуті та розрослись в сторону земельної ділянки, чим заважають проведенню
повноцінного обробітку грунту та затіняють посіви; гілки крайнього ряду полезахисної
лісосмуги лісосмуги із південної сторони лісосмуги нагнуті в сторону польової дороги чим
заважають проїзду сільськогосподарських машин та іншим транспортним засобам, що
призводить до затоптування посівів на прилягаючій до польової дороги земельній ділянці,
беручи до уваги пропозиції комісії при виконавчому комітеті міської ради щодо доцільності
проведення вищевказаних робіт,акт № 4 від 27.02.2019 року, керуючись ст.30, ст.33 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», вимог постанови Кабінету Міністрів
України від 01.08.2006 року № 1045 «Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів,
газонів і квітників у населених пунктах», виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Надати СТОВ «Агрофірма Паліївська» дозвіл на підрізування гілок дерев крайнього
ряду полезахисної лісосмуги та вирубки порослі дерев на території Паліївського
старостинського округу
Маловисківської міської ОТГ, в полезахисній лісосмузі
протяжністю 1200,0 метрів, згідно план-схеми , яка додається до акту.
2. Попередити директора СТОВ « Агрофірма Паліївська» Ніколенка О.В.:
- дотримуватися правил безпеки при проведенні вищевказаних робіт;
- вищевказані роботи провести до 01.06.2019 року.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на старосту сіл Паліївка , Веселе
Паліївського старостинського округу Маловисківської міської ОТГ Шамку Людмилу
Валеріївну.
Міський голова

Ю.Л. Гульдас
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УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 14 березня 2019 року

№ 100
м. Мала Виска

Про надання дозволу на проведення
вирубки самосійних насаджень породи
«Клен Американський» та інших порід
на території Паліївського старостинського
округу Маловисківської ОТГ
Розглянувши заяви гр. Грешнікова Олега Станіславовича, який проживає за
адресою:пров. Покрови,9, с. Паліївка, Маловисківського району Кіровоградської області від
27 лютого 2019 року вх.№ 19/3П/212-Г та гр. Байбузана Вадима Леонідовича, який проживає
за адресою: вул. Лесі Українки,26, с. Паліївка, Маловисківського району Кіровоградської
області від 27 лютого 2019 року вх.№ 19/3П/213-Б, з проханням надати дозвіл на проведення
вирубки самосійних насаджень породи «Клен Американський» та інших порід біля частини
дороги від села Паліївка до автодороги Т-1212 Новомиргород – Велика Виска, протяжністю
1000,0 м згідно план-схеми, беручи до уваги пропозиції комісії при виконавчому комітеті
міської ради щодо доцільності проведення вищевказаних робіт,акт № 5 від 28.02.2019 року,
керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», вимогами
постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 року №1045 «Про затвердження
Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах», виконавчий
комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Надати гр. Грешнікову Олегу Станіславовичу дозвіл на проведення вирубки
самосійних насаджень породи «Клен Американський» та інших порід по території
Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади на території Паліївського
старостинського округу, біля частини дороги від села Паліївка до автодороги Т-1212
Новомиргород – Велика Виска, протяжністю 500,0 м., згідно план-схеми.
2. Надати гр. Байбузану Вадиму Леонідовичу дозвіл на проведення вирубки
самосійних насаджень породи «Клен Американський» та інших порід по території
Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади на території Паліївського
старостинського округу, біля частини дороги від села Паліївка до автодороги Т-1212
Новомиргород – Велика Виска, протяжністю 500,0 м., згідно план-схеми.
3. Попередити гр.Грешнікова Олега Станіславовича та гр.Байбузана Вадима
Леонідовича:
- дотримуватися правил безпеки при проведенні вищевказаних робіт;
- вищевказані роботи провести до 01.06.2019 року.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на старосту сіл Паліївка , Веселе
Паліївського старостинського округу Маловисківської міської ОТГ Шамку Людмилу
Валеріївну.
Міський голова

Ю.Л. Гульдас
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УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від

14 березня 2019 року

№ 101
м. Мала Виска

Про надання дозволу на проведення
вирубки
самосійних насаджень
породи «Клен американський» та
інших
порід
на
території
Первомайського
старостинського
округу Маловисківської ОТГ
Розглянувши заяву гр. гр. Коркач Людмили Леонідівни, яка проживає за адресою: вул.
Матросова,2, м. Мала Виска, від 04 березня 2019 року вх.№ 19/Б/236-К з проханням надати
дозвіл на проведення вирубки самосійних насаджень породи «Клен Американський» та
інших порід біля її земельної ділянки,паю кадастровий № 3523184800:02:000:0273 площею
3,8379га, на території Первомайського старостинського округу, протяжністю 120,0 м. та
шириною до 6,0 м., згідно плану схеми, що додається до акту обстеження, враховуючи те ,
що самосійні насадження «Клена Американського» та інших порід на 5-6 метрів заходять на
територію паю, протяжністю 120,0 м.,чим затіняють посіви та створюють перешкоди при
обробітку землі, беручи до уваги пропозиції комісії при виконавчому комітеті міської ради
щодо доцільності пониження крони дерев, акт № 6 від 05.03.2019 року, керуючись ст.30,
ст.33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», вимогами постанови
Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 року № 1045 «Про затвердження Порядку
видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах», виконавчий комітет міської
ради
В И Р І Ш И В:
1. Надати гр. Коркач Людмилі Леонідівні дозвіл на проведення вирубки самосійних
насаджень породи «Клен американський» та інших порід біля її земельної ділянки (паю),
кадастровий № 3523184800:02:000:0273 площею 3,8379 га., на території Первомайського
старостинського округу, протяжністю 120,0 м. та шириною до 6,0 м., згідно плану схеми.
2. Попередити гр. Коркач Людмилу Леонідівну:
- дотримуватися правил безпеки при проведенні вищевказаних робіт;
- вищевказані роботи провести до 01.06.2019 року.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на старосту села Первомайське
Первомайського старостинського округу Маловисківської міської ОТГ Туполенко Наталію
Вікторівну.
Міський голова

Ю.Л. Гульдас
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УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від

14 березня 2019 року

№ 102
м. Мала Виска

Про надання дозволу КП «Мала
Виска-МКП» на проведення робіт по
видаленню дерев по вул. Європейська
в м. Мала Виска
Розглянувши клопотанням начальника КП «Мала Виска-МКП» від 04 жовтня 2018
року вх. № 1873, з проханням надати дозвіл на проведення робіт по видаленню дерев шляхом
спилювання сухих аварійно-небезпечних дерев в кількості 11(одинадцять) дерев породи
«Береза» по вул. Європейська біля пам'ятника Афганцям, житлового будинку № 90,
житлового будинку № 9 по вул. Шевченка в місті Мала Виска, які повністю сухі і
знаходяться в аварійному стані та потребують негайного видалення так , як несуть загрозу
життю і здоров’ю мешканцям міста та транспортним засобам, які можуть знаходитись біля
них, беручи до уваги пропозиції комісії при виконавчому комітеті міської ради щодо
доцільності проведення вищевказаних робіт,акт № 7 від 07.03.2019 року, керуючись ст.30,
ст.33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», вимогами постанови
Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 року № 1045 «Про затвердження Порядку
видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах», виконавчий комітет міської
ради
В И Р І Ш И В:
1. Надати комунальному підприємству «Мала Виска-МКП» дозвіл на проведення
робіт по видаленню дерев, шляхом спилювання напівсухих аварійно-небезпечних дерев, в
кількості 11(одинадцять) дерев породи «Береза», в тому числі:
7 (сім) дерев породи «Береза», по вул. Європейська , (біля пам'ятника Афганцям);
1 (одне) дерево породи «Береза» по вул. Європейська (біля будинку № 90);
3 (три) дерева породи «Береза» по вул. Шевченка,( біля будинку № 9) в місті Мала
Виска.
2. Попередити керівника комунального підприємства «Мала Виска -МКП» Лисенка
В.П.:
- дотримуватися правил безпеки при проведенні вищевказаних робіт;
- деревину видалених та підрізаних дерев надати в якості палива комунальним
підприємствам міської ради, згідно поданих заявок.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бакалінського О.М.
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Міський голова

Ю.Л.Гульдас

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 14 березня 2019 року

№ 103
м. Мала Виска

Про розгляд заяв громадян щодо надання
пільг по батьківській платі за відвідування
їхніми дітьми дошкільних навчальних
закладів міської ради
Розглянувши заяви громадян міської територіальної громади з проханням надати
пільгу по батьківській платі за відвідування їхніми дітьми дошкільних навчальних закладів
міської ради «Колосок» с. Олександрівка, врахувавши їх сімейний та фінансовий стан, те, що
заявники – учасники бойових дій, з багатодітних та малозабезпечених сімей, 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 міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Надати пільгу у розмірі по 50 відсотків по батьківській платі за відвідування їхніми
дітьми дошкільного навчального закладу міськради «Колосок» с. Олександрівка, на період з 1
березня 2019 року по 1 березня 2020 року таким громадянам:
- Бойчук Світлані Валеріївні – дочка Бойчук Ангеліна.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з
питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В.

Міський голова

Ю.Л.Гульдас
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УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 14 березня 2019 року

№ 104
м. Мала Виска

Про розгляд заяв громадян щодо надання
пільг по батьківській платі за відвідування
їхніми дітьми дошкільних навчальних
закладів міської ради
Розглянувши заяви громадян міської територіальної громади з проханням надати
пільгу по батьківській платі за відвідування їхніми дітьми дошкільних навчальних закладів
міської ради «Колобок», врахувавши їх сімейний та фінансовий стан, те, що заявники –
учасники бойових дій, з багатодітних та малозабезпечених сімей, 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 міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Надати пільгу у розмірі по 50 відсотків по батьківській платі за відвідування їхніми
дітьми дошкільного навчального закладу міськради «Колобок» с. Паліївка на період з 1
березня 2019 року по 1 березня 2020 року таким громадянам:
- Керекезі Марині Леонідівні – сини: Керекеза Матвій та Іван;
- Гагаріній Олені Олександрівні – дочка Гагаріна Анна.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з
питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В.

Міський голова

Ю.Л.Гульдас
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УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 14 березня 2019 року

№ 105
м. Мала Виска

Про розгляд заяв громадян щодо надання
пільг по батьківській платі за відвідування
їхніми дітьми дошкільних навчальних
закладів міської ради
Розглянувши заяви громадян міської територіальної громади з проханням надати
пільгу по батьківській платі за відвідування їхніми дітьми дошкільних навчальних закладів
міської ради «Ромашка», врахувавши їх сімейний та фінансовий стан, те, що заявники –
учасники бойових дій, з багатодітних та малозабезпечених сімей, 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 міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Надати, ветерану війну – учаснику бойових дій, пільгу у розмірі по 100 відсотків по
батьківській платі за відвідування їхніми дітьми дошкільного навчального закладу міськради
«Ромашка» м. Мала Виска на період з 1 березня 2019 року по 1 березня 2020 року таким
громадянам:
- Ценцурі Юрію Васильовичу – дочка Ценцура Єлизавета.
2. Надати пільгу у розмірі по 50 відсотків по батьківській платі за відвідування їхніми
дітьми дошкільного навчального закладу міськради «Ромашка» м. Мала Виска на період з 1
березня 2019 року по 1 березня 2020 року таким громадянам:
- Несмєлов Михайлу Віталійовичу – дочка Несмєлова Олександра.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з
питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В.

Міський голова

Ю.Л.Гульдас
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УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 14 березня 2019 року

№ 106
м. Мала Виска

Про
виділення
коштів
на
поховання гр. Добровольського
В.В.
Розглянувши заяву гр. Добровольської Валентини Вікторівни ( ЕВ № 270113 виданий
Маловисківським РВ УМВС України 27.10.2010 року), яка проживає за адресою:
вул.Заводська, 23, с. Матусів, Черкаська область, з проханням виділити кошти на поховання її
брата гр.Добровольського Віталія Вікторовича, який помер 13.02.2019 року 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 ОТГ на 2019-2020 роки, затверджена рішенням сесії від 25 жовтня 2018 року № 1227,
виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Виділити кошти у розмірі 2000,00 (дві тисячі) гривень гр.Добровольській Валентині
Вікторівні на поховання брата гр. Добровольського Віталія Вікторовича.
2. Кошти, вказані в п.1 даного рішення, виділити по коду 3242 «Інші видатки на
соціальний захист».
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з
питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В.

Міський голова

Ю.Л.Гульдас
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УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 14 березня 2019 року

№ 107
м. Мала Виска

Про
виділення
коштів
поховання гр. Мирон Н.Ф.

на

Розглянувши заяву гр. Чабан Сергія Вікторовича
( ЕВ № 023412 виданий
Маловисківським РВ УМВС України 09.10.2003 року), який проживає за адресою:
вул.Колгоспна,14, м. Мала Виска, Кіровоградська область, з проханням виділити кошти на
поховання його дружини гр. Мирон Наталії Федорівни, яка померла 19.02.2019 року та на
день смерті не працювала і в центрі зайнятості на обліку не перебувала, керуючись ст. 34
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.8 Закону України «Про
поховання та похоронну справу», постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007
року № 99 „Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій
осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого”,
Програмою та Положеням про надання одноразової матеріальної допомоги громадянам
Маловисківської міської ОТГ на 2019-2020 роки, затверджена рішенням сесії від 25 жовтня
2018 року № 1227, виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Виділити кошти у розмірі 2000,00 (дві тисячі) гривень гр.Чабан Сергію Вікторовичу
на поховання дружини гр. Мирон Наталії Федорівни.
2. Кошти, вказані в п.1 даного рішення, виділити по коду 3242 «Інші видатки на
соціальний захист».
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з
питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В.

Міський голова

Ю.Л.Гульдас
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УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 14 березня 2019 року

№ 108
м. Мала Виска

Про встановлення режиму роботи
кафе-бар « Za Chekaiy»
Розглянувши заяву приватного підприємця Шамкої Лесі Георгіївни про надання
дозволу та встановлення графіку роботи кафе-бар « Za Chekaiy» в місті Мала Виска по вул..
Центральна 63/6, керуючись підпунктом 9 пункту «а» та підпунктами 2,4 пункту «б» статті 30
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту населення від впливу шуму»,
пунктом 13 Порядку провадження торгівельної діяльності та правил торгівельного
обслуговування населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15
червНя 2006 року № 833, зі змінами та доповненнями, наказом Міністерства економіки та з
питань європейської інтеграції України від 24 липня 2002 року № 219 «Про затвердження
Правил роботи закладів (підприємств) ресторанного господарства», виконавчий комітет
міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Затвердити кафе-бар « Za Chekaiy», розташованого в м. Мала Виска Кіровоградської
області по вулиці Центральна, 63/6 наступний режим роботи:
- щоденно, без вихідних, з 09:00 год. до 23:00 год.
2. Попередити ПП Шамку Л.Г. забезпечити дотримання правил торгівельного
обслуговування населення, громадського порядку та тиші під час роботи кафе-бар « Za
Chekaiy».
3. Режим роботи вважається встановленим з дня набрання чинності рішення виконавчого
комітету міської ради і діє протягом року.
4. Зобов”язати ПП Шамку Л.Г. укласти з комунальним підприємством «Мала Виска
Водоканал» в обов’язковому порядку договір на вивезення твердих побутових відходів.
5. В разі невиконання пунктів 2, 3, 4 рішення втрачає чинність.
6. Рішення виконавчого комітету № 49 від 08.02.2018 року вважати таким, що втратив
чинність.
7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови
з питань діяльності виконавчих органів ради Бакалінського О.М.
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Міський голова

Ю.Л.Гульдас

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 14 березня 2019 року

№ 109
м. Мала Виска

Про розгляд заяви ФОП Мартиненко С.А.
Розглянувши заяву ФОП Мартиненка Сергія Анатолійовича, зареєстрованого за
адресою: Кіровоградська область, Маловисківський район, с. Миролюбівка,
вул.
Центральна, № 33, з проханням погодити місця розташування об’єкту дрібнороздрібної
торгівлі ( жива риба) та затвердити розпорядок їх роботи, керуючись ст.30 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», додатку №1 рішення виконкому міської ради № 72
від 19.04.2012 року «Про затвердження схем розміщення та правил роботи об’єктів
тимчасової дрібнороздрібної торгівлі на території Маловисківської міської ради», із змінами,
виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Погодити ФОП Мартиненку Сергію Анатолійовичу. розміщення об’єкта
дрібнороздрібної торгівлі (жива риба), з 11 жовтня 2018 року по 11 жовтня 2019 року на
території міста Мала Виска в наступних місцях:
- вул. Велігіна, 2 (біля магазину «Соколівський мясокомбінат»);
- вул. Шевченка, 5 (біля магазину «Авілона»).
2.Затвердити наступний розпорядок роботи об’єктів торгівлі: з 09.00 год. до 18.00
год., без перерви на обід, вихідний-понеділок.
3. Зобов”язати ФОП Мартиненка С.А. вчасно сплачувати місцеві податки і збори
комунальному підприємству «Міський ринок», згідно затверджених тарифів на послуги.
4. Попередити ФОП Мартиненко С.А. :
- про необхідність утримання прилеглої території в належному санітарному
стані;
- заборону торгівлі в інших місцях, які не визначені даним рішенням;
- в обов’язковому порядку укласти з КП «Мала Виска Водоканал» договір про
вивезення твердих побутових відходів;
- дотримання правил торгівлі;
5. В разі недотримання вимог пунктів 2,3,4 даного рішення, дозвіл на розміщення
об’єкту торгівлі буде скасовано.

82

6. Рішення виконавчого комітету від 11.10.2018 року № 375 вважати таким, що
втратило чинність.
7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бакалінського О.М.
Міський голова

Ю.Л.Гульдас

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 14 березня 2019 року

№ 110
м. Мала Виска

Про зарахування на квартирну чергу
Розглянувши заяву гр. Гурової Аліни Анатоліївни, про зарахування її на квартирний облік у
міській раді, за місцем проживання, як дитину сироту, керуючись пп.2 п.а ст.30 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 34, 36, 40, 45, 46 Житлового кодексу Української
РСР, ст.ст. 15,18,44 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, взявши до уваги акт обстежень житлово-побутових умов проживання
громадян від 01 березня 2019 року, виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Зарахувати на квартирний облік при виконавчому комітеті Маловисківської
міської ради, осіб, що мають право першочергового одержання жилих приміщень:
1.1.Гурову Аліну Анатоліївну, 2000 р.н., як дитину-сироту, яка проживає по вул. Квіткова, №
12 м. Мала Виска, (3 кімн., 29,9 кв.м. житл.пл.).
2. Внести відповідний запис до обліку громадян, що перебувають на квартирному обліку.
3. Довести до відома гр.. Гурова А.А., 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, вона зобов’язана 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. вона буде знята з квартирного обліку.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами виконавчого
комітету Маловисківської міської ради Линник Л.І.
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Міський голова

Ю.Л.Гульдас

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 14 березня 2019 року

№ 111
м. Мала Виска

Про надання дозволу на проведення
благоустрою по влаштуванню дитячого
майданчика
Розглянувши заяву Буркана О.Ю. «Про надання дозволу на благоустрій дитячого
майданчика біля багатоквартирного житлового будинку розташованого за адресою: м. Мала
Виска, вул. Європейська 83», керуючись п. «а» ст.30 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» та з метою забезпечення дітям та їхнім батькам можливості
змістовного довкілля, виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Надати Буркану О.Ю. дозвіл на проведення, за кошти заявника, благоустрою по
влаштуванню дитячого майданчика на міжбудинковій території багатоквартирних
житлових будинків по вулиці Європейська, № 83, для загального, безоплатного
користування, згідно план-схеми, що додається.
2. Роботи з благоустрою виконати згідно чинних ДБН України .
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бакалінського О.М.

Міський голова

Ю.Л. Гульдас
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УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 14 березня 2019 року

№ 112
м. Мала Виска

Про надання грошової допомоги на
лікування гр.Ч. Л.Л.
Розглянувши заяву гр. Ч.Л.Л. (паспорт серія ЕА № ------виданий Маловисківським РВ
УМВС України в Кіровоградській області 02.03.1996 року), яка проживає в м. Мала Виска,
вул.М., буд.№ 37, з проханням надати допомогу їй на лікування, врахувавши скрутний
матеріальний стан заявника, керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», Програмою та Положенням про надання одноразової матеріальної допомоги
громадянам Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади на 2019-2020 роки,
затвердженим рішенням міської ради № 1227 від 25 жовтня 2018 року, виконавчий комітет
міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Виділити гр. Ч.Л.Л. грошову допомогу у розмірі ----- (-------) гривень на лікування.
2. Кошти, вказані в п.1 даного рішення, виділити по коду 3242 «Інші видатки на
соціальний захист».

Міський голова

Ю.Л.Гульдас
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УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 14 березня 2019 року

№ 113
м. Мала Виска

Про надання грошової допомоги на
лікування гр. С.Т.Д.
Розглянувши заяву гр. С.Т.Д.(паспорт серія ЕА № ------ виданий Маловисківським РВ
УМВС України в Кіровоградській області 19.10.2001 року), яка проживає в с.Первомайське,
вул.Ш., буд.№ 19, з проханням надати допомогу їй на лікування, врахувавши скрутний
матеріальний стан заявника, керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», Програмою та Положенням про надання одноразової матеріальної допомоги
громадянам Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади на 2019-2020 роки,
затвердженим рішенням міської ради № 1227 від 25 жовтня 2018 року, виконавчий комітет
міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Виділити гр. С.Т.Д. грошову допомогу у розмірі ----- ( -------) гривень на лікування.
2. Кошти, вказані в п.1 даного рішення, виділити по коду 3242 «Інші видатки на
соціальний захист».

Міський голова

Ю.Л.Гульдас
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УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 14 березня 2019 року

№ 114
м. Мала Виска

Про надання грошової допомоги на
лікування гр.С.В.А.
Розглянувши заяву гр. С.В.А. (паспорт серія ЕА №------виданий Маловисківським РВ
УМВС України в Кіровоградській області 31.03.1997 року),
який проживає в с.
Первомайське, вул.Ш., буд.№ 19, з проханням надати допомогу йому на лікування,
врахувавши скрутний матеріальний стан заявника, керуючись ст. 34 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», Програмою та Положенням про надання одноразової
матеріальної допомоги громадянам Маловисківської міської об’єднаної територіальної
громади на 2019-2020 роки, затвердженим рішенням міської ради № 1227 від 25 жовтня 2018
року, виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Виділити гр. С.В.А. грошову допомогу у розмірі ----- ( -----) гривень на лікування.
2. Кошти, вказані в п.1 даного рішення, виділити по коду 3242 «Інші видатки на
соціальний захист».

Міський голова

Ю.Л.Гульдас

87

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 14 березня 2019 року

№ 115
м. Мала Виска

Про надання грошової допомоги на
лікування гр.Б.А.М.
Розглянувши заяву гр. Б.А.М. (паспорт серія ЕВ № ------ виданий Маловисківським
РВ УМВС України в Кіровоградській області 20.08.2003 року), яка проживає в м. Мала
Виска, вул.Б., буд.№ 2а, з проханням надати допомогу їй на лікування, врахувавши скрутний
матеріальний стан заявника, керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», Програмою та Положенням про надання одноразової матеріальної допомоги
громадянам Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади на 2019-2020 роки,
затвердженим рішенням міської ради № 1227 від 25 жовтня 2018 року, виконавчий комітет
міської ради

В И Р І Ш И В:
1. Виділити гр. Б.А.М. грошову допомогу у розмірі ------- (--------) гривень на
лікування.
2. Кошти, вказані в п.1 даного рішення, виділити по коду 3242 «Інші видатки на
соціальний захист».

Міський голова

Ю.Л.Гульдас

88

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 14 березня 2019 року

№ 116
м. Мала Виска

Про надання грошової допомоги на
лікування гр. Б.Г.В.
Розглянувши заяву гр. Б.Г.В. (паспорт серія ЕА № ------- виданий Маловисківським
РВ УМВС України в Кіровоградській області 17.02.2000 року), яка проживає в с.В., вул. М.
буд.№ 25, з проханням надати допомогу їй на лікування, врахувавши скрутний матеріальний
стан заявника, керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Програмою та Положенням про надання одноразової матеріальної допомоги громадянам
Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади на 2019-2020 роки, затвердженим
рішенням міської ради № 1227 від 25 жовтня 2018 року, виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Виділити гр. Б.Г.В. грошову допомогу у розмірі ------- ( ------ ) гривень на лікування.
2. Кошти, вказані в п.1 даного рішення, виділити по коду 3242 «Інші видатки на
соціальний захист».

Міський голова

Ю.Л.Гульдас
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УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 14 березня 2019 року

№ 117
м. Мала Виска

Про надання грошової допомоги на
лікування гр.П. О.М.
Розглянувши заяву гр. П.О.М. (паспорт серія ЕА №----- виданий Маловисківським РВ
УМВС України в Кіровоградській області 03.09.2002 року), який проживає в м. Мала Виска,
вул. Г. буд.№ 55, з проханням надати допомогу йому на лікування, врахувавши скрутний
матеріальний стан заявника, керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», Програмою та Положенням про надання одноразової матеріальної допомоги
громадянам Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади на 2019-2020 роки,
затвердженим рішенням міської ради № 1227 від 25 жовтня 2018 року, виконавчий комітет
міської ради

В И Р І Ш И В:
1. Виділити гр. П.О.М. грошову допомогу у розмірі ---- ( ------) гривень на лікування.
2. Кошти, вказані в п.1 даного рішення, виділити по коду 3242 «Інші видатки на
соціальний захист».

Міський голова

Ю.Л.Гульдас

90

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 14 березня 2019 року

№ 118
м. Мала Виска

Про надання грошової допомоги на
лікування гр.Б.М.Ф.
Розглянувши заяву гр. Б.М.Ф. (паспорт серія ЕА № ------- виданий Маловисківським
РВ УМВС України в Кіровоградській області 17.02.2000 року), який проживає в с. В., вул.М.,
буд.№ 25, з проханням надати допомогу йому на лікування, врахувавши скрутний
матеріальний стан заявника, керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», Програмою та Положенням про надання одноразової матеріальної допомоги
громадянам Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади на 2019-2020 роки,
затвердженим рішенням міської ради № 1227 від 25 жовтня 2018 року, виконавчий комітет
міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Виділити гр. Б.М.Ф. грошову допомогу у розмірі ------ ( --------) гривень на
лікування.
2. Кошти, вказані в п.1 даного рішення, виділити по коду 3242 «Інші видатки на
соціальний захист».

Міський голова

Ю.Л.Гульдас

91

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 14 березня 2019 року

№ 119
м. Мала Виска

Про надання грошової допомоги на
лікування гр. П.В.Д.
Розглянувши заяву гр. П.В.Д. (паспорт серія ЕА № ----- виданий Маловисківським РВ
УМВС України в Кіровоградській області 24.09.2001 року), який проживає в м. Мала Виска,
вул.М.П., буд.№ 16, з проханням надати допомогу йому на лікування, врахувавши скрутний
матеріальний стан заявника, керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», Програмою та Положенням про надання одноразової матеріальної допомоги
громадянам Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади на 2019-2020 роки,
затвердженим рішенням міської ради № 1227 від 25 жовтня 2018 року, виконавчий комітет
міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Виділити гр. П.В.Д. грошову допомогу у розмірі ------ ( ----- ) гривень на лікування.
2. Кошти, вказані в п.1 даного рішення, виділити по коду 3242 «Інші видатки на
соціальний захист».

Міський голова

Ю.Л.Гульдас

92

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 14 березня 2019 року

№ 120
м. Мала Виска

Про надання грошової допомоги на
лікування гр.К.М.І.
Розглянувши заяву гр. К.Д.М. (паспорт серія ЕВ № ----- виданий Маловисківським РВ
УМВС України в Кіровоградській області 10.02.2015 року), який проживає в м. Мала Виска,
вул. П., буд.№ 10, з проханням надати допомогу на лікування його дружини К.М.І.,
врахувавши скрутний матеріальний стан заявниці, керуючись ст. 34 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», Програмою та Положенням про надання одноразової
матеріальної допомоги громадянам Маловисківської міської об’єднаної територіальної
громади на 2019-2020 роки, затвердженим рішенням міської ради № 1227 від 25 жовтня 2018
року, виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:
1. Виділити гр. К.Д.М. грошову допомогу у розмірі -----( ------) гривень на лікування
його дружини К.М.І.
2. Кошти, вказані в п.1 даного рішення, виділити по коду 3242 «Інші видатки на
соціальний захист».

Міський голова

Ю.Л.Гульдас

93

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 14 березня 2019 року

№ 121
м. Мала Виска

Про надання грошової допомоги на
лікування гр. Ш.С.Д.
Розглянувши заяву гр. Ш.С.Д. (паспорт серія ЕА №------ виданий Маловисківським РВ
УМВС України в Кіровоградській області 20.07.1996 року), який проживає в м. Мала Виска,
вул.П., буд.№ 29, з проханням надати допомогу йому на лікування, врахувавши скрутний
матеріальний стан заявника, керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», Програмою та Положенням про надання одноразової матеріальної допомоги
громадянам Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади на 2019-2020 роки,
затвердженим рішенням міської ради № 1227 від 25 жовтня 2018 року, виконавчий комітет
міської ради

В И Р І Ш И В:
1. Виділити гр. Ш.С.Д. грошову допомогу у розмірі ------( ------ ) гривень на лікування.
2. Кошти, вказані в п.1 даного рішення, виділити по коду 3242 «Інші видатки на
соціальний захист».

Міський голова

Ю.Л.Гульдас

94

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 14 березня 2019 року

№ 122
м. Мала Виска

Про надання грошової допомоги на
лікування гр.Б.М.Г.
Розглянувши заяву гр. Б.М.Г. (паспорт серія ЕА № ------- виданий Маловисківським
РВ УМВС України в Кіровоградській області 10.01.1996 року), який проживає в м. Мала
Виска, вул. К., буд.№ 7, кв. № 1, з проханням надати допомогу йому на лікування,
врахувавши скрутний матеріальний стан заявника, керуючись ст. 34 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», Програмою та Положенням про надання одноразової
матеріальної допомоги громадянам Маловисківської міської об’єднаної територіальної
громади на 2019-2020 роки, затвердженим рішенням міської ради № 1227 від 25 жовтня 2018
року, виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Виділити гр. Б.М.Г. грошову допомогу у розмірі --------- ( -------) гривень на
лікування.
2. Кошти, вказані в п.1 даного рішення, виділити по коду 3242 «Інші видатки на
соціальний захист».

Міський голова

Ю.Л.Гульдас

95

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 14 березня 2019 року

№ 123
м. Мала Виска

Про надання грошової допомоги на
лікування гр.М.Л.В.
Розглянувши заяву гр. М.Л.В. (паспорт серія ЕА № ----- виданий Маловисківським РВ
УМВС України в Кіровоградській області 08.12.1999 року), яка проживає в с. Олександрівка,
вул. П., буд.№ 56, з проханням надати допомогу їй на лікування, врахувавши скрутний
матеріальний стан заявника, керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», Програмою та Положенням про надання одноразової матеріальної допомоги
громадянам Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади на 2019-2020 роки,
затвердженим рішенням міської ради № 1227 від 25 жовтня 2018 року, виконавчий комітет
міської ради

В И Р І Ш И В:
1. Виділити гр. М.Л.В. грошову допомогу у розмірі ------ ( --------) гривень на
лікування.
2. Кошти, вказані в п.1 даного рішення, виділити по коду 3242 «Інші видатки на
соціальний захист».

Міський голова

Ю.Л.Гульдас

96

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 14 березня 2019 року

№ 124
м. Мала Виска

Про надання грошової допомоги на
лікування гр.Л.М.І.
Розглянувши заяву гр. М.Н.М. (паспорт LZ ---------- виданий 08.08.2014 року), яка
проживає в м. Мала Виска, вул. М., буд.№ 122, згідно посвідки на постійне проживання серія
КГ № 07509 від 18.03.2010 року, з проханням надати допомогу на лікування її батька гр.
Люльки Миколи Івановича, врахувавши скрутний матеріальний стан заявника, керуючись ст.
34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Програмою та Положенням про
надання одноразової матеріальної допомоги громадянам Маловисківської міської об’єднаної
територіальної громади на 2019-2020 роки, затвердженим рішенням міської ради № 1227 від
25 жовтня 2018 року, виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:
1. Виділити гр. М.Н.М. грошову допомогу у розмірі ------- ( ------) гривень на лікування
її батька гр. Люльки Миколи Івановича.
2. Кошти, вказані в п.1 даного рішення, виділити по коду 3242 «Інші видатки на
соціальний захист».

Міський голова

Ю.Л.Гульдас

97

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 14 березня 2019 року

№ 125
м. Мала Виска

Про надання грошової допомоги на
лікування гр.Н.В.І.
Розглянувши заяву гр. Н.В.І. (паспорт серія ЕА № ------- виданий Маловисківським РВ
УМВС України в Кіровоградській області 06.06.2002 року), яка проживає в м. Мала Виска,
вул.Т., буд.№ 30, з проханням надати допомогу їй на лікування, врахувавши скрутний
матеріальний стан заявника, керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», Програмою та Положенням про надання одноразової матеріальної допомоги
громадянам Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади на 2019-2020 роки,
затвердженим рішенням міської ради № 1227 від 25 жовтня 2018 року, виконавчий комітет
міської ради

В И Р І Ш И В:
1. Виділити гр.Н.В.І. грошову допомогу у розмірі ----- ( ------- ) гривень на лікування.
2. Кошти, вказані в п.1 даного рішення, виділити по коду 3242 «Інші видатки на
соціальний захист».

Міський голова

Ю.Л.Гульдас
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УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 14 березня 2019 року

№ 126
м. Мала Виска

Про надання грошової допомоги на
лікування гр.С.Л.О.
Розглянувши заяву гр. С.Л.О. (паспорт серія ЕА № ------- виданий Маловисківським
РВ УМВС України в Кіровоградській області 17.02.2001 року), яка проживає в с.
Олександрівка, вул. П., буд.№ 5, з проханням надати допомогу їй на лікування, врахувавши
скрутний матеріальний стан заявника, керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Програмою та Положенням про надання одноразової
матеріальної допомоги громадянам Маловисківської міської об’єднаної територіальної
громади на 2019-2020 роки, затвердженим рішенням міської ради № 1227 від 25 жовтня 2018
року, виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Виділити гр.С.Л.О. грошову допомогу у розмірі ------( --------) гривень на лікування.
2. Кошти, вказані в п.1 даного рішення, виділити по коду 3242 «Інші видатки на
соціальний захист».

Міський голова

Ю.Л.Гульдас
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УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 14 березня 2019 року

№ 127
м. Мала Виска

Про надання грошової допомоги на
лікування гр.Б.Р.В.
Розглянувши заяву гр. Б.Р.В. (паспорт серія ЕА № ---- виданий Маловисківським РВ
УМВС України в Кіровоградській області 31.10.1995 року), яка проживає в м. Мала Виска,
вул.П., буд.№ 78, з проханням надати допомогу їй на лікування, врахувавши скрутний
матеріальний стан заявника, керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», Програмою та Положенням про надання одноразової матеріальної допомоги
громадянам Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади на 2019-2020 роки,
затвердженим рішенням міської ради № 1227 від 25 жовтня 2018 року, виконавчий комітет
міської ради

В И Р І Ш И В:
1. Виділити гр. Б.Р.В. грошову допомогу у розмірі ------- ( ------- ) гривень на лікування.
2. Кошти, вказані в п.1 даного рішення, виділити по коду 3242 «Інші видатки на
соціальний захист».

Міський голова

Ю.Л.Гульдас
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УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 14 березня 2019 року

№ 128
м. Мала Виска

Про надання грошової допомоги на
лікування гр. Ч.Г.А.
Розглянувши заяву гр. Ч.Г.А. (паспорт серія ЕА №------- виданий Маловисківським
РВ УМВС України в Кіровоградській області 19.01.2000 року), яка проживає в м. Мала
Виска, вул.К., буд.№ 13, кв. № 9, з проханням надати допомогу їй на лікування, врахувавши
скрутний матеріальний стан заявника, керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Програмою та Положенням про надання одноразової
матеріальної допомоги громадянам Маловисківської міської об’єднаної територіальної
громади на 2019-2020 роки, затвердженим рішенням міської ради № 1227 від 25 жовтня 2018
року, виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Виділити гр. Ч.Г.А. грошову допомогу у розмірі ------ ( ----------) гривень на
лікування.
2. Кошти, вказані в п.1 даного рішення, виділити по коду 3242 «Інші видатки на
соціальний захист».

Міський голова

Ю.Л.Гульдас
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УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 14 березня 2019 року

№ 129
м. Мала Виска

Про надання грошової допомоги на
лікування гр.М.В.І.
Розглянувши заяву гр. М.В.І. (паспорт серія ЕА № ------ виданий Маловисківським РВ
УМВС України в Кіровоградській області 12.05.1998 року), яка проживає в с. Паліївка,
вул.П., буд.№ 4, з проханням надати допомогу їй на лікування, врахувавши скрутний
матеріальний стан заявника, керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», Програмою та Положенням про надання одноразової матеріальної допомоги
громадянам Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади на 2019-2020 роки,
затвердженим рішенням міської ради № 1227 від 25 жовтня 2018 року, виконавчий комітет
міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Виділити гр. М.В.І. грошову допомогу у розмірі --------- ( ------- ) гривень на
лікування.
2. Кошти, вказані в п.1 даного рішення, виділити по коду 3242 «Інші видатки на
соціальний захист».

Міський голова

Ю.Л.Гульдас
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УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 14 березня 2019 року

№ 130
м. Мала Виска

Про надання грошової допомоги на
лікування гр.М.О.Г.
Розглянувши заяву гр. М.О.Г. (паспорт серія ЕА № ------ виданий Маловисківським
РВ УМВС України в Кіровоградській області 20.10.1997 року), яка проживає в м. Мала
Виска, вул.Ш., буд.№ 27/1, з проханням надати допомогу їй на лікування, врахувавши
скрутний матеріальний стан заявника, керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Програмою та Положенням про надання одноразової
матеріальної допомоги громадянам Маловисківської міської об’єднаної територіальної
громади на 2019-2020 роки, затвердженим рішенням міської ради № 1227 від 25 жовтня 2018
року, виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:
1. Виділити гр. М.О.Г. допомогу у розмірі -------- ( ----- ) гривень на лікування.
2. Кошти, вказані в п.1 даного рішення, виділити по коду 3242 «Інші видатки на
соціальний захист».

Міський голова

Ю.Л.Гульдас
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УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 14 березня 2019 року

№ 131
м. Мала Виска

Про надання грошової допомоги на
лікування гр.З.О.І..
Розглянувши заяву гр. З.О.І. (паспорт серія ЕВ №-------- виданий Маловисківським
РВ УМВС України в Кіровоградській області 10.01.2013 року), який проживає в м. Мала
Виска, вул. П. буд.№ 79/37, з проханням надати допомогу йому на лікування, врахувавши
скрутний матеріальний стан заявника, керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Програмою та Положенням про надання одноразової
матеріальної допомоги громадянам Маловисківської міської об’єднаної територіальної
громади на 2019-2020 роки, затвердженим рішенням міської ради № 1227 від 25 жовтня 2018
року, виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:
1. Виділити гр. З.О.І. грошову допомогу у розмірі ----- ( ------) гривень на лікування.
2. Кошти, вказані в п.1 даного рішення, виділити по коду 3242 «Інші видатки на
соціальний захист».

Міський голова

Ю.Л.Гульдас
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УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 14 березня 2019 року

№ 132

м. Мала Виска
Про затвердження Положення про ланку Маловисківської
об’єднаної територіальної громади територіальної підсистеми
єдиної державної системи цивільного захисту
Керуючись пунктом 3 частини першої статті 36 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні", з метою реалізації заходів цивільного захисту, визначення
складу органів управління та сил цивільного захисту, планування їх діяльності щодо
ефективного захисту населення і територій у разі загрози виникнення або при виникненні
надзвичайних ситуацій, порядку виконання завдань з організації взаємодії між органами
управління та силами цивільного захисту, відповідно до пунктів 3 статті 10 Кодексу
цивільного захисту України, Положення про єдину державну систему цивільного захисту
(постанова Кабінету Міністрів України від 09.01.2014 № 11),виконавчий комітет міської
ради ВИРІШИВ:
1. Затвердити Положення про ланку Маловисківської міської об’єднаної
територіальної громади територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного
захисту, що додається.
2. Інспектору з питань цивільного захисту виконавчого комітету Маловисківської
міської ради та підпорядкованим комунальним підприємствам (установам) забезпечити
реалізацію Положення, затвердженого цим рішенням.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бакалінського О.М.

Міський голова

Ю. Л. Гульдас
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Додаток № 1
до рішення виконкому
від 14.03.2019 року № 132

ПОЛОЖЕННЯ

про ланку Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади
територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту

1.

Загальна частина

Положення про ланку Маловисківської міської об’єднаної територіальної
громади ( далі – ОТГ) територіальної підсистеми єдиної державної системи
цивільного захисту (далі - Ланка) регулює питання здійснення заходів цивільного
захисту в об’єднаній територіальній громаді, визначає склад органів управління та сил
цивільного захисту, планування діяльності Ланки, порядок виконання нею завдань та
організації взаємодії.
1.1.
Основною метою створення і функціонування Ланки є здійснення заходів
щодо захисту населення і територій об’єднаної територіальної громади від
надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період.
1.2.
Ланка виконує завдання, які визначені Кодексом цивільного захисту
України, постановою Кабінету Міністрів України від 09.01.2014 № 11 "Про
затвердження Положення про ЄДС ЦЗ" та цим Положенням.

2.

Керівництво та загальна структура Ланки

2.1.
Керівництво Ланкою здійснює міський голова.
2.2.
Ланка має два рівні: місцевий та об’єктовий.
2.3.
Ланка створюється з метою здійснення заходів щодо захисту населення і
території об’єднаної територіальної громади від надзвичайних ситуацій у мирний час
та в особливий період.

3.

Органи управління та сили цивільного захисту

3.1.
У складі Ланки функціонують постійно діючі органи управління
цивільного захисту, координаційні органи, сили цивільного захисту Ланки і
функціональних підсистем.
3.2.
Постійно діючими органами управління цивільного захисту, до
повноважень яких належать питання організації та здійснення заходів цивільного
захисту, є:
на місцевому рівні - виконавчий комітет Маловисківської міської ради,
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інспектор з питань цивільного захисту виконавчого комітету Маловисківської міської
ради, підрозділ територіального органу ДСНС України в районі;
на об’єктовому рівні - органи управління (керівники) підприємств, установ та
організацій усіх форм власності, а також підрозділи (посадові особи) з питань
цивільного захисту, які утворюються (призначаються) відповідно до чинного
законодавства.
3.3.
Координаційними органами є:
на місцевому рівні – міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і
надзвичайних ситуацій об’єднаної територіальної громади;
на об’єктовому рівні - комісії з питань надзвичайних ситуацій підприємств,
установ та організацій усіх форм власності.
Діяльність зазначених комісій проводиться відповідно до положень про них.
Для координації робіт з ліквідації наслідків конкретної надзвичайної ситуації
на місцевому та об’єктовому рівні, у разі потреби, створюються спеціальні комісії з
ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, діяльність яких проводиться відповідно до
Положень про такі комісії.
3.4.
Для забезпечення діяльності у режимі повсякденного функціонування
органами управління та силами цивільного захисту, координації їх дій, здійснення
цілодобового чергування та забезпечення функціонування системи збору, оброблення,
узагальнення та аналізу інформації про обстановку в районах виникнення
надзвичайних ситуацій функціонують:
1)
на місцевому рівні:
оперативно-чергові (чергові, диспетчерські) служби територіальних органів
центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій усіх форм
власності (у разі їх створення);
2)
на об’єктовому рівні - чергові (диспетчерські) служби підприємств,
установ та організацій усіх форм власності (у разі їх створення).
3.5.
Для забезпечення сталого управління суб’єктами забезпечення
цивільного захисту та виконання функцій, передбачених на особливий період,
відповідно до статті 72 Кодексу цивільного захисту України використовується
державна система пунктів управління.
3.6.
До складу сил цивільного захисту функціональних підсистем
входять:
державна аварійно-рятувальні служби ;
добровільні формування цивільного захисту.
До складу спеціалізованих служб цивільного захисту місцевої ланки територіальної
підсистеми включаються органи управління, суб’єкти господарювання, за переліком, згідно з
додатком 1.
Спеціалізовані служби провадять свою діяльність відповідно до положення про
службу, що затверджується органом, суб'єктом господарювання, який утворив таку службу.

До складу сил цивільного захисту Ланки входять:
комунальні, об’єктові аварійно-рятувальні служби та аварійно-рятувальні
служби громадських організацій;
об’ єктові та територіальні формування цивільного захисту;
територіальні та об’ єктові спеціалізовані служби цивільного
3.7.
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захисту; місцева пожежно-рятувальна частина; добровільні
формування цивільного захисту.
4. Режими функціонування
4.1.
Залежно від масштабу і особливостей надзвичайної ситуації, що
прогнозується або виникла, на території об’єднаної територіальної громади
встановлюється один із таких режимів функціонування Ланки:
повсякденного функціонування;
підвищеної готовності;
надзвичайної ситуації;
надзвичайного стану.
4.2.
В умовах нормальної виробничо-промислової, радіаційної, хімічної,
сейсмічної, гідрогеологічної, гідрометеорологічної, техногенної та пожежної
обстановки та за відсутності епідемій, епізоотій, епіфітотій Ланка функціонує в
режимі повсякденного функціонування.
4.3.
Підставами для тимчасового введення режиму надзвичайної ситуації на
місцевому рівні є виникнення надзвичайної ситуації, що класифікується як ситуація
місцевого рівня.
4.4.
Підставами для тимчасового введення для Ланки режиму надзвичайної ситуації
є загроза виникнення або виникнення надзвичайної ситуації, що класифікується як
надзвичайна ситуація місцевого рівня.
Рівень надзвичайної ситуації визначається згідно з порядком класифікації
надзвичайних ситуацій за їх рівнями (постанова Кабінету Міністрів України від
24.03.2004 № 368).
4.5.
Режим підвищеної готовності та режим надзвичайної ситуації вводиться за
розпорядженням голови.
У період дії надзвичайного стану, в разі його введення, Ланка функціонує
відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України та з урахуванням
особливостей, що визначаються згідно із Законом України “Про правовий режим
надзвичайного стану” та іншими нормативно-правовими актами України.
В особливий період Ланка функціонує відповідно до вимог Кодексу цивільного
захисту України та з урахуванням особливостей, що визначаються згідно із Законами
України "Про правовий режим воєнного стану", "Про мобілізаційну підготовку та
мобілізацію", а також іншими нормативно-правовими актами України.

5.

Планування діяльності Ланки

5.1.
Для організації діяльності Ланки за розпорядженням міського
голови затверджується план основних заходів цивільного захисту на
рік.
5.2.
Для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних
ситуацій відділом з питань житлово-комунального господарства та
цивільного захисту виконавчого комітету Маловисківської міської ради
у взаємодії із іншими структурними підрозділами виконавчого комітету
Маловисківської міської ради , суб’єктами господарювання з
чисельністю працюючого персоналу понад 50 осіб розробляються
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плани реагування на надзвичайні ситуації.
5.3.
З метою організації заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних
ситуацій на об’єктах підвищеної небезпеки розробляються плани
локалізації та ліквідації наслідків аварій на таких об’єктах.
5.4.
З метою організації взаємодії між органами управління та силами
цивільного захисту Ланки під час ліквідації наслідків конкретних
надзвичайних ситуацій зазначеними органами управління та силами
цивільного захисту відпрацьовуються плани такої взаємодії.
5.5.
Організаційно-методичне керівництво плануванням діяльності
Ланки
здійснюється районним підрозділом територіального органу ДСНС України у області

6.

Моніторинг і прогнозування надзвичайних ситуацій

6.1 З метою забезпечення здійснення заходів у Ланці щодо запобігання
виникненню надзвичайних ситуацій проводиться постійний моніторинг і
прогнозування таких ситуацій.
6.2.
На території ОТГ функціонує мережа спостережного і лабораторного
контролю, створена на базі лабораторій об’єктових та відомчих закладів,
розташованих на території ОТГ.

7.

Оповіщення та інформування про загрозу або виникнення
надзвичайних ситуацій

7.1.
Організація оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних
ситуацій здійснюється районною спеціалізованою службою оповіщення
та зв’язку , керівниками об’єктів господарської діяльності.
7.2.
Оповіщення на приведення системи цивільного захисту у вищі
ступені готовності органів управління, спеціалізованих служб
цивільного захисту здійснюється черговою службою підрозділу
цивільного захисту обласної державної адміністрації.
7.3.
Підрозділ з питань цивільного захисту, відповідно до Положення
про порядок інформаційної взаємодії в межах територіальної
підсистеми Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань
надзвичайних ситуацій, забезпечує збір та аналіз інформації про
загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій, розвиток, хід ліквідації
їх наслідків та надання населенню через засоби масової інформації
оперативної інформації щодо захисту від надзвичайних ситуацій.
8. Реагування на надзвичайні ситуації та ліквідація їх наслідків

8.1.
Для координації робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій,
залучення сил і засобів цивільного захисту Ланки та функціональних підсистем
ЄДС ЦЗ створені комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних
ситуацій. У разі потреби, за розпорядженням міського голови, утворюється
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спеціальна комісія з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.
8.2.
Для безпосередньої організації робіт з ліквідації наслідків надзвичайної
ситуації та керівництва залученими органами управління, силами і службами
підприємств, організацій, установ об’єднаної територіальної громади
призначається керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
8.3. Залежно від рівня надзвичайної ситуації керівником робіт з ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій призначається один із заступників голови ОТГ, а у разі
невідкладних дій - керівник суб’єкта господарювання.
8.4.
До прибуття керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації
його обов’язки виконує керівник підрозділу (служби, формування) сил
цивільного захисту або оперативної групи, який прибув до зони надзвичайної
ситуації першим.
8.5.
Для безпосередньої організації й координації аварійно- рятувальних та
інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації
утворюється штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, який є робочим
органом керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.
8.6.
У разі виникнення надзвичайних ситуацій рятувальні підрозділи
територіального органу ДСНС України у області, надають допомогу в
забезпеченні роботи штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
8.7.
Залучення сил цивільного захисту до ліквідації наслідків надзвичайних
ситуацій здійснюється згідно з планами реагування на надзвичайні ситуації,
планами локалізації й ліквідації наслідків аварії на об’єктах підвищеної
небезпеки, а також планами залучення сил та засобів на гасіння пожеж.
8.8.
До робіт із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації
їх наслідків можуть залучатися на добровільних або договірних засадах
громадські об’ єднання (добровільні формування цивільного захисту), за
наявності в учасників, які залучаються до таких робіт, відповідного рівня
підготовки, у порядку, визначеному керівництвом такого об’єднання або
керівником робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.
8.9.
Сили цивільного захисту, крім добровільних формувань цивільного
захисту, укомплектовуються персоналом (кадрами) та забезпечуються засобами
цивільного захисту з урахуванням необхідності проведення робіт у автономному
режимі протягом не менше трьох діб за рахунок суб’єктів господарювання
об’єднаної територіальної громади, які їх створюють.

9.

Взаємодія органів управління та сил цивільного захисту

9.1.
З метою своєчасного запобігання і ефективного реагування на
надзвичайні ситуації у Ланці організовується взаємодія з питань:
визначення органів управління, склад та кількість сил і засобів цивільного
захисту, які залучаються до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;
погодження порядку здійснення спільних дій сил цивільного захисту під час
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій з визначенням основних завдань, місця,
часу і способів їх виконання;
організації управління спільними діями органів управління та сил цивільного
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захисту під час виконання завдань за призначенням;
всебічного забезпечення спільних заходів, що здійснюватимуться органами
управління та підпорядкованими їм силами цивільного захисту, в тому числі
взаємного надання допомоги транспортними, інженерними, матеріальними,
технічними та іншими засобами.
9.2.
Залежно від обставин, масштабу, характеру та можливого розвитку
надзвичайної ситуації взаємодія організовується на місцевому та
об’єктовому рівні - між виконавчим органом ОТГ, силами цивільного
захисту, а також суб’єктами господарювання.
9.3.
З метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій,
мінімізації їх можливих наслідків, організації реагування сил цивільного
захисту на надзвичайні ситуації з оперативно-черговою службою
обласної державної адміністрації, оперативно-черговими (черговими,
диспетчерськими) службами органів виконавчої влади всіх рівнів,
підприємств, установ та організацій усіх форм власності (у разі їх
створення), районним (міським) підрозділом та оперативнокоординаційним центром територіального органу ДСНС України у
Кіровоградській області організовується обмін інформацією про загрозу
виникнення або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її
наслідків у сфері відповідальності певної чергової служби.
9.4.
Взаємодія під час здійснення заходів щодо запобігання
виникненню надзвичайних ситуацій та/або ліквідації їх наслідків
організовується через спеціально призначені оперативні групи або
представників, які залучаються до здійснення таких заходів.
Повноваження зазначених оперативних груп або представників
визначаються керівником Ланки та відповідними територіальними
органами центральних органів виконавчої влади.

10.

Забезпечення фінансування Ланки

10.1.
Забезпечення фінансування Ланки здійснюється за рахунок коштів
місцевого бюджету, а також коштів суб’єктів господарювання та інших
джерел, не заборонених чинним законодавством.
10.2. Фінансування робіт із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій
здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Керуючий справами

Л.І.Линник
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Додаток 1
до Положення про ланку Маловисківської
міської ОТГ територіальної підсистеми
єдиної державної системи цивільного захисту
ПЕРЕЛІК
спеціалізованих служб цивільного захисту, які функціонують на території
Маловисківської міської об’єднаної
територіальної громади та утворюються
органами управління і суб’єктами господарювання.

№

Назва служби

Органи управління, що
утворюють спеціалізовані
служби ЦЗ

Начальник
спеціалізованої
служби

1

Спеціалізована служба
цивільного захисту
енергетики

Філія Маловисківського РЕМ
ПрАТ"Кіровоградобленерго"

Кошман В.В.
за згодою

2

Медична спеціалізована
служба цивільного захисту

3

Спеціалізована служба
цивільного захисту зв’язку і
оповіщення

4

Протипожежна
спеціалізована служба
цивільного захисту

5

6

7

8

Спеціалізована служба
цивільного захисту охорони
публічного порядку
Спеціалізована служба
транспорту та технічного
забезпечення
Спеціалізована служба із
захисту
сільськогосподарських
тварин і рослин
Комунально – технічна
спеціалізована служба

КНП «Маловисківський центр
первинної медико-санітарної
допомоги Маловисківської
райради»
Маловисківський ЦТП №4
Кіровоградської філії ПАТ
"Укртелеком"
Маловисківський районний
відділ управління Державної
служби України з надзвичайних
ситуацій у Кіровоградській
області
Маловисківський районний
відділ Національної поліції в
Кіровоградській області
ДП «Кіровоградський
облавтодор» філія
«Маловисківський автодор»
Маловисківське районе
управління Головного управління
Держпродспоживслужби в
Кіровоградській області
КП « Мала Виска ЖЕД»
КП «Мала Виска водоканал»
КП «Мала Виска МКП»

Керуючий справами

Левченко О.М.
за згодою
Бішінтеев Л.М.
за згодою
Потьомкін О.А.
за згодою
Гудіма А.М.
за згодою
Садіков Д.Ю.
за згодою
Коваленко О.П.
за згодою
Аврунов В.А.

Л.І.Линник
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УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 14 березня 2019 року

№ 133
м. Мала Виска

Про створення матеріального резерву
для запобігання і ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій на території
Маловисківської міської ОТГ
Керуючись статті 36 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та з
метою створення матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій на території Маловисківської міської об'єднаної територіальної
громади, виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:
1. Інспектору з питань цивільного захисту та техногенної безпеки виконавчого
комітету міської ради, спільно з спеціалістом-юристом виконавчого комітету міської ради,
визначити перелік суб'єктів господарювання, з якими можливе укладення договорів на
зберігання паливно-мастильних матеріалів та забезпечення продовольством, засобами для
забезпечення аварійно-відновлювальних робіт та будівельними матеріалами.
2. До 01 червня 2019 року підготувати договори з визначеними суб'єктами
господарювання на зберігання та забезпечення матеріального резерву.
2.1. Копії договорів надати управлінню з питань цивільного захисту
облдержадміністрації.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бакалінського О.М.

Міський голова

Ю. Л. Гульдас

113

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 14 березня 2019 року

№ 134
м. Мала Виска

Про затвердження організаційнометодичних вказівок з підготовки
населення Маловисківської міської ОТГ
до дій у надзвичайних ситуаціях
Відповідно до пункту 1 частини другої статті 39 Кодексу цивільного захисту
України, Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року №444 (зі
змінами), Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких
пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2013 року № 819,
наказу ДСНС України від 19 лютого 2016 року № 83 «Про затвердження Організаційнометодичних вказівок з підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях», керуючись
ст. 36 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та з метою забезпечення
організації підготовки населення Маловисківської міської об’єднаної територіальної
громади до дій у надзвичайних ситуаціях, виконавчий комітет міської ради –
ВИРІШИВ:
1. Затвердити організаційно-методичні вказівки з підготовки населення
Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади до дій у надзвичайних
ситуаціях (далі - Організаційно-методичні вказівки), що додаються.
2. Інспектору з питань цивільного захисту, забезпечити виконання заходів з
підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях згідно із затвердженими
Організаційно-методичними вказівками;
3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бакалінського О.М.

Міський голова

Ю.Л.Гульдас
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Додаток № 1
до рішення виконкому
від 14.03.2019 року № 134
ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
з підготовки населення Маловисківської міської
об’єднаної територіальної громади до дій у надзвичайних ситуаціях
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Організаційно-методичні вказівки з підготовки населення Маловисківської
міської об’єднаної територіальної громади до дій у надзвичайних ситуаціях (далі Організаційно-методичні вказівки) підготовлено відповідно до статті 39 Кодексу
цивільного захисту України.
1.2. Метою Організаційно-методичних вказівок є надання практичних
рекомендацій суб'єктам забезпечення цивільного захисту різних рівнів з питань
застосування вимог законодавства у сфері навчання населення діям у надзвичайних
ситуаціях.
1.3. Головним завданням навчання всіх верств населення області діям у
надзвичайних ситуаціях є формування культури безпеки життєдіяльності, обізнаності
щодо прав і обов'язків у сфері цивільного захисту та готовності до свідомих практичних
дій в умовах надзвичайних ситуацій, а керівного складу та фахівців, діяльність яких
пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, - набуття
навичок створення, прийняття та реалізації управлінських рішень в межах посадових
обов'язків і повноважень, передбачених чинним законодавством у цій сфері.
1.4. Під час організації та здійснення навчання населення діям у надзвичайних
ситуаціях необхідно керуватися вимогами Конституції України, Кодексу цивільного
захисту України, постанов Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року № 444
"Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних
ситуаціях",
від
26
червня
2013
року
№ 443 "Про затвердження Порядку підготовки до дій за призначенням органів управління
та сил цивільного захисту", від 09 жовтня 2013 року № 787 "Про затвердження Порядку
утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту", від 23 жовтня 2013 року
№ 819 "Про затвердження Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців,
діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного
захисту",
від 09 січня 2014 року № 11 "Про затвердження Положення про єдину державну систему
цивільного захисту", від 08 липня 2015 року № 469 "Про затвердження Положення про
спеціалізовані
служби
цивільного
захисту",
від 30 грудня 2014 року № 1417 "Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні",
зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 5 березня 2015 року за № 252/26697,
наказу
ДСНС
України
від
19
лютого
2016
року
№ 83 "Про затвердження Організаційно-методичних вказівок з підготовки населення до
дій у надзвичайних ситуаціях", та інших нормативно-правових документів.
1.5. Організаційно-методичні вказівки рекомендовані для використання керівникам
суб'єктів забезпечення цивільного захисту всіх рівнів у Кіровоградській області, в тому
числі, для організації відповідної роботи керівників підрозділів з питань цивільного
захисту та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з
питань цивільного захисту, рекомендаціями щодо проведення спеціальних об’єктових
навчань і тренувань з питань цивільного захисту, визначеними у листі ДСНС України від
26 квітня 2017 року № 16-6361/161 та інших нормативно-правових документів.
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ІІ. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ З ПИТАНЬ ЦИВІЛЬНОГО
ЗАХИСТУ ОСІБ КЕРІВНОГО СКЛАДУ, В ТОМУ ЧИСЛІ ОРГАІВ ВИКОНАВЧОЇ
ВЛАДИ І МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ТА ФАХІВЦІВ, ДІЯЛЬНІСТЬ ЯКИХ
ПОВ’ЯЗАНА З ОРГАНІЗАЦІЄЮ І ЗДІЙСНЕННЯМ ЗАХОДІВ З ПИТАНЬ ЦИВІЛЬНОГО
ЗАХИСТУ
2.1. Навчання осіб керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з
організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, здійснювати шляхом
проведення функціонального навчання та практичної підготовки.
Крім того, ефективною формою підготовки органів управління цивільного захисту
разом із підпорядкованими їм силами є командно-штабні навчання (далі КШН). Разом з
органами управління цивільного захисту, які беруть участь у проведенні регіональних та
місцевих КШН, доцільно залучати на навчання інший керівний склад і фахівців
відповідних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, діяльність яких
пов’язана з організацією і здійсненням заходів цивільного захисту, а також за необхідності
оперативні групи від органів управління галузевих (територіальних регіонального рівня)
служб цивільного захисту.
2.2.
1) функціональне навчання з питань цивільного захисту осіб керівного складу і
фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань
цивільного захисту (далі функціональне навчання) планувати , та проводити відповідно до
Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з
організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2013 року № 819 (далі - Порядок
проведення навчання керівного складу та фахівців);
2) здійснювати облік осіб, які зобов'язані проходити функціональне навчання та
забезпечити періодичність проходження функціонального навчання окремих категорій
осіб, зазначену у Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців;
3) забезпечити виконання Плану комплектування навчально-методичного центру з
навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і
здійсненням заходів з питань цивільного захисту на відповідний період;
4) з метою здійснення практичної підготовки осіб керівного складу і фахівців,
діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів цивільного захисту,
забезпечити:
складання та затвердження керівниками підприємств, установ та організацій
графіків проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань та їх узгодження з
районними державними адміністраціями, міськими радами, об’єднаними територіальними
громадами та територіальними підрозділами Управління ДСНС України у
Кіровоградській області;
складання та затвердження керівниками райдержадміністрацій, міськими головами
міст обласного значення, міськими, селищними, сільськими головами об’єднаних
територіальних громад планів-графіків проведення практичної підготовки осіб керівного
складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів
цивільного захисту, на підприємствах, в установах, організаціях на відповідних
територіях, складених на підставі графіків проведення спеціальних об’єктових навчань і
тренувань;
погодження з навчально-методичним центром цивільного захисту та безпеки
життєдіяльності в області переліку спеціальних об’єктових навчань і тренувань,
методичний супровід яких будуть здійснювати педагогічні працівники центру;
планування та організацію заходів практичної підготовки з питань цивільного
захисту здійснювати згідно з Порядком підготовки до дій за призначенням органів
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управління та сил цивільного захисту, затвердженим постановою Кабінету Міністрів
України від 26 червня 2013 року № 443;
згідно з вимогами пунктів 20, 21 та 22 Порядку здійснення навчання населення
діям у надзвичайних ситуаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 26 червня 2013 року № 444 та з метою відпрацювання дій у разі виникнення
надзвичайних ситуацій щороку з учасниками освітнього процесу проведення об’єктових
тренувань з питань цивільного захисту у вищих навчальних закладах, Дня цивільного
захисту - у закладах загальної середньої освіти та професійно-технічних навчальних
закладах, Тижня безпеки дитини - у закладах дошкільної освіти;
5) пропонувати керівникам підприємств, установ, організацій, навчальних закладів
використовувати під час підготовки і проведення спеціальних об’єктових навчань,
тренувань, Дня цивільного захисту, Тижня безпеки дитини відповідні методичні
рекомендації навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки
життєдіяльності Кіровоградської області;
6) командно-штабні навчання планувати та проводити відповідно до Методичних
рекомендацій щодо підготовки та проведення командно-штабних навчань органів
управління та сил цивільного захисту, затверджених наказом ДСНС України від 29 січня
2014 року №344 (у редакції наказу ДСНС України від 18 травня 2017 року №273) та плану
основних заходів цивільного захисту області на відповідний період.
ІІІ. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ ПРАЦІВНИКІВ
ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ, ОРГАНІЗАЦІЙ ДІЯМ У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ
3.1. Навчання працівників підприємств, установ, організацій
організувати
безпосередньо на підприємстві, в установі та організації згідно із програмами підготовки
працівників до дій у надзвичайних ситуаціях, а також під час проведення спеціальних
об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту.
3.2. Головам районних державних адміністрацій, міським головам міст обласного
значення, міським селищним, сільським головам об’єднаних територіальних громад,
керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів
міністерств і відомств України в області, керівникам підприємств, установ, організацій
рекомендується:
1) навчання всіх працівників до дій у надзвичайних ситуаціях проводити за
програмою загальної підготовки працівників;
крім того, додатково проводити:
навчання працівників, що входять до складу спеціалізованих служб і формувань
цивільного захисту, за програмами спеціальної підготовки працівників, що входять до
складу спеціалізованих служб, формувань цивільного захисту;
навчання працівників об’єктів підвищеної небезпеки за програмою додаткової
підготовки з техногенної безпеки працівників об’єктів підвищеної небезпеки;
навчання працівників, зайнятих на роботах з підвищеною пожежною небезпекою,
за програмою пожежно-технічного мінімуму;
2) розробити відповідні програми навчання на підставі обласних програм та
організаційно-методичних вказівок з підготовки населення до дій у надзвичайних
ситуаціях;
3) на підприємствах, в установах, організаціях, які продовжують роботу у воєнний
час, додатково розробити програму прискореної підготовки працівників до дій в
особливий період;
4) під час розробки програм врахувати особливості природних загроз території, на
якій розташовано підприємство, установа, організація, вірогідність виникнення загроз
техногенного характеру на підприємстві, установі, організації, вірогідність виникнення
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загроз техногенного характеру на сусідньому підприємстві, установі, організації та їх
вплив на повсякденну діяльність підприємства, установи, організації;
5) навчання працівників за програмою загальної підготовки організувати
наступним чином:
на підприємствах, в установах, організаціях з чисельністю працівників більше 50
осіб та на таких, де є можливість збирати працівників для проведення навчання,
застосовувати курсове навчання, що передбачає формування навчальних груп і
здійснюється в навчальних класах або на об’єктах навчально-виробничої бази
підприємства, установи та організації;
на підприємствах, в установах, організаціях з чисельністю працівників більше 50
осіб та на таких, де немає можливості збирати працівників для проведення навчання,
застосовувати індивідуальне навчання, що передбачає вивчення теоретичного матеріалу
самостійно та у формі консультацій з керівниками навчальних груп або іншими особами;
на підприємствах, в установах, організаціях з чисельністю працівників 50 осіб і
менше навчання може здійснюватися шляхом проведення інструктажів за програмою
загальної підготовки працівників, які проводяться особами з питань цивільного захисту,
призначеними в межах штатної чисельності суб’єкта господарювання;
за рішенням керівника можлива змішана форма навчання, що передбачає вивчення
частини тем програми у складі груп в навчальних класах, решти тем – самостійне
вивчення та у формі консультацій;
6) навчання працівників, що входять до складу спеціалізованих служб і формувань
цивільного захисту, працівників об’єктів підвищеної небезпеки проводити за формою
курсового навчання за відповідними програмами;
7) навчання працівників, зайнятих на роботах з підвищеною пожежною
небезпекою, за програмою пожежно-технічного мінімуму, проводити в організаціях,
установах, які мають відповідні дозволи на проведення такого навчання;
8) визначити завдання керівникам підприємств, установ, організацій щодо:
форми навчання та складу навчальних груп;
проходження інструктажу з питань цивільного захисту, пожежної безпеки та дій у
надзвичайних ситуаціях особами у разі прийняття їх на роботу;
розроблення і ведення планувальних, облікових та звітних документів з навчання
працівників;
обладнання з урахуванням особливостей виробничої діяльності інформаційнодовідкового куточку з питань цивільного захисту для отримання працівниками відомостей
про конкретні дії у надзвичайних ситуаціях на підприємстві, в установі та організації;
9) врахувати наступне:
особи, які залучаються підприємствами, установами та організаціями (в тому числі
на умовах договору) до проведення інструктажів, навчання і перевірки знань з питань
цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки, зобов’язані пройти спеціальну
підготовку у Навчально-методичному центрі з питань цивільного захисту та безпеки
життєдіяльності Кіровоградської області;
навчання працюючого населення здійснюється у робочий час за рахунок коштів
підприємств, установ та організацій;
10) при організації практичного навчання працівників додій у надзвичайних
ситуаціях під час спеціальних об’єктових навчань і тренувань використовувати Методичні
рекомендації з організації та проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з
питань цивільного захисту, розроблені навчально-методичним центром з питань
цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Кіровоградської області.
ІV. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ
НЕПРАЦЮЮЧОГО НАСЕЛЕННЯ ДІЯМ У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ
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4.1. Навчання непрацюючого населення діям у надзвичайних ситуаціях
здійснювати шляхом проведення інформаційно-просвітницької роботи за місцем
проживання та самостійного вивчення загальної програми навчання населення діям у
надзвичайних ситуаціях та інших інформаційно-довідкових матеріалів з питань
цивільного захисту, правил пожежної безпеки у побуті та громадських місцях.
4.2. Організувати навчання непрацюючого населення з питань цивільного захисту у
консультаційних пунктах при житлово-експлуаційних організаціях, органах місцевого
самоврядування.
4.3. Головам районних державних адміністрацій, міським головам міст обласного
значення, міським, селищним, сільським головам об’єднаних територіальних громад
рекомендується:
організувати інформування населення про методи реагування у разі виникнення
надзвичайних ситуацій;
створити умови для оволодіння громадянами навичками користування найбільш
поширеними засобами захисту і надання першої само- та взаємодопомоги;
здійснити заходи щодо поліпшення матеріально-технічного забезпечення
консультаційних пунктів;
організувати видання навчально-наочних посібників, брошур та розповсюдження
інформаційних матеріалів, буклетів, пам’яток тощо, задоволення потреби в самостійному
вивченні загальної програми навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях та інших
інформаційно-довідкових матеріалів з питань цивільного захисту, правил пожежної
безпеки у побуті та громадських місцях;
запровадити постійні рубрики у засобах масової інформації, зокрема у друкованих
виданнях та за допомогою інших інформаційно-комунікативних технологій,
аудіовізуальних та інтерактивних засобів і соціальної реклами, щодо правил поведінки
населення в умовах надзвичайних ситуацій;
залучати громадські організації для сприяння пропаганді знань серед населення
щодо індивідуальної та колективної безпеки у разі виникнення надзвичайних ситуацій;
щорічно до 1 липня і до 25 грудня проводити аналіз функціонування і стану
матеріально-технічного забезпечення консультативних пунктів та надавати до Навчальнометодичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності в Кіровоградській
області відповідну інформацію за встановленою формою (додається).
4.4.
Начальнику
Департаменту
житлово-комунального
господарства
Кіровоградської обласної державної адміністрації рекомендується організувати взаємодію
з управлінням з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації та навчальнометодичним центром цивільного захисту та безпеки життєдіяльності в області з питань
створення консультативних пунктів при житлово-комунальних організаціях.
V. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ ТА УЧНІВ ДІЯМ
У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ
5.1. Органам управління освітою в області рекомендується:
1) здійснювати підготовку учнів навчальних закладів загальної середньої освіти та
професійно-технічних навчальних закладів до дій у надзвичайних ситуаціях в рамках
викладання навчальних дисциплін "Основи здоров’я" та "Захист Вітчизни" в обсязі, що
передбачає здобуття знань і вмінь з питань особистої безпеки в умовах загрози та
виникнення надзвичайної ситуації, користування засобами захисту від її наслідків,
вивчення правил пожежної безпеки та основ цивільного захисту;
2) щороку у квітні здійснювати практичне закріплення теоретичного матеріалу
шляхом
проведення Дня цивільного захисту в рамках Тижня знань безпеки
життєдіяльності;
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3) навчально-виховну роботу з дітьми дошкільного віку проводити згідно з
вимогами базового компонента дошкільної освіти і спрямовувати на формування
достатнього та необхідного рівня знань і умінь дитини для безпечного перебування в
навколишньому середовищі, елементарних норм поведінки у надзвичайних ситуаціях і
запобігання пожежам від дитячих пустощів з вогнем;
4) щороку у квітні для поліпшення якості навчально-виховної роботи з дітьми з
питань особистої безпеки, захисту життя та норм поведінки у надзвичайних ситуаціях у
закладах дошкільної освіти проводити Тиждень безпеки дитини в рамках Тижня знань
безпеки життєдіяльності;
5) в рамках заходів Тижня безпеки дитини та Дня цивільного захисту у закладах
дошкільної, загальної середньої та професійно-технічної освіти відпрацьовувати
практичні заходи з укриття у захисних спорудах, евакуації, надання домедичної допомоги;
6) з метою координації науково-методичної діяльності, узагальнення і поширення
ефективних форм і методів організації навчально-виховного процесу з питань безпеки
життєдіяльності та цивільного захисту визначити територіальні базові (опорні) заклади
загальної середньої та дошкільної освіти;
7) базовим (опорним) закладам загальної середньої та дошкільної освіти у своєї
діяльності керуватись інформаційно-методичними рекомендаціями, які визначені у
спільних наказах Управління освіти, науки, молоді та спорту облдержадміністрації та
Управління ДСНС України у Кіровоградській області від 01 березня 2017 року №128/71 та
від 12 липня 2017 року №592/199.
VІ. ЗАВДАННЯ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ З ПИТАНЬ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЩОДО
ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ НАСЕЛЕННЯ МАЛОВИСКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ОБЄДНАНОЇ
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ДІЯМ У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ
6.1. Ініціювати розгляд на засіданнях комісій з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій відповідних рівнів розгляд наступних питань:
про стан навчання населення області діям у надзвичайних ситуаціях;
про виконання плану комплектування навчально-методичного центру цивільного
захисту та безпеки життєдіяльності області з навчання керівного складу та фахівців,
діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного
захисту на відповідний період;
про хід реалізації місцевих програм цивільного захисту в частині удосконалення
складових системи навчання працівників.
6.2. Організовувати взаємодію з іншими структурними підрозділами органів
виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо навчання працюючого та
непрацюючого населення діям у надзвичайних ситуаціях.
6.3. Висвітлювати на власних Інтернет-сайтах діяльність структурних підрозділів з
питань цивільного захисту органів виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо
забезпечення функціонування системи захисту населення і здійснення заходів із
запобігання аваріям, катастрофам та їх локалізації, зменшення збитків від стихійного
лиха, інформування населення про правила поведінки в екстремальних ситуаціях і
надання допомоги постраждалим.
6.4. Спрямовувати просвітницьку роботу на аргументоване роз’яснення державної
політики, направленої на реалізацію завдань у сфері цивільного захисту, запобігання
виникненню надзвичайних ситуацій, реагування на них та ліквідацію їх наслідків.
6.5. Спільно з навчально-методичним центром цивільного захисту та безпеки
життєдіяльності в області здійснювати заходи щодо видання навчальних, навчальнонаочних посібників, брошур, розповсюдження інформаційних матеріалів, буклетів тощо
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для задоволення потреб громадян у самостійному вивченні загальної програми навчання
населення діям у надзвичайних ситуаціях.

Керуючий справами

Л.І.Линник
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