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

№ 27
м. Мала Виска

Про звіт щодо виконання міського
бюджету за 2018 рік
Заслухавши інформацію завідувача сектору фінансів відділу фінансів та
бухгалтерського обліку виконавчого комітету міської ради Похили Л.В. про офіційний
висновок щодо виконання дохідної частини загального фонду міського бюджету за 2018
рік, відповідно до підпункту 1 частини «а» статті 28 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», статті 80 Бюджетного кодексу України, виконавчий комітет
міської ради
ВИРІШИВ:
1. Затвердити офіційний висновок щодо виконання дохідної частини загального
фонду Маловисківського міського бюджету за січень - грудень 2018 року та подати на
розгляд чергової сесії міської ради.
2. Подати на розгляд сесії міської ради звіт про виконання міського бюджету за
2018 рік,зокрема:
2.1.Довідка про виконання доходної частини міського бюджету за 2018 рік
згідно з додатком 1;
2.2.Довідка про виконання видаткової частини міського бюджету за 2018 рік
згідно з додатком 2;
2.3. Інформацію про використання коштів міського бюджету (пояснююча записка
до звіту про виконання Маловисківського міського бюджету за 2018 рік) згідно з
додатком 3.
3. Опублікувати це рішення на офіційному сайті міської ради не пізніше ніж у
десятиденний строк з дня його прийняття.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бакалінського О.М.
Міський голова

Ю. Л.Гульдас

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

№ 28
м. Мала Виска

Про
відзначення
в
Маловисківській
міській
об’єднаній
територіальній
громаді
Дня
вшанування
учасників бойових дій на
територіях інших держав
-----------------------------------------З метою належної організації підготовки і проведення в Маловисківській міській
об’єднаній територіальній громаді заходів із відзначення Дня вшанування учасників
бойових дій на території інших держав, 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 в місті Мала Виска покладання квітів та урочистий захід, присвячений Дню
вшанування учасників бойових дій на території інших держав і 30-й річниці виведення
військ з Республіки Афганістан 15 лютого 2019 року о 10:00 год.
2. Доручити відділу культури і туризму виконавчого комітету Маловисківської міської
ради (Рижикова Ю.О.) забезпечити підготовку та проведення церемонії покладання квітів
до пам’ятного знаку загиблим воїнам-інтернаціоналістам та урочистого заходу 15 лютого
2019 року.
3. Виділити кошти на підготовку та проведення заходів присвячених Дню вшанування
учасників бойових дій на території інших держав і 30-й річниці виведення військ з
Республіки Афганістан 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 14.02.2019 р. № 28

Кошторис витрат
на підготовку та проведення заходів, присвячених Дню вшанування учасників бойових
дій на території інших держав у Маловисківській об’єднаній громаді в 2019 році
№
з/п
1
2

Найменування заходів
Придбання комплектів до медалей «Честь, Мужність, Пам’ять»
(50 шт.)
Продукти для організації фуршету для воїнів-Афганців
ВСЬОГО:

Керуючий справами

Л.І.Линник

Витрати
( грн.)
5000,00
5000,00
10000,00

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

№ 29
м. Мала Виска

Про відзначення в громаді
Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні
-------------------------------------------З метою належної організації підготовки і проведення в Маловисківській міській
об’єднаній територіальній громаді заходів із відзначення Дня пам’яті Героїв Небесної
Сотні, 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 в місті Мала Виска покладання квітів та урочистий захід присвячений Дню
пам’яті Героїв Небесної Сотні, 20 лютого 2019 року о 17.00 .
2. Відділу культури та туризму виконавчого комітету Маловисківської міської ради
(Рижикова Ю.О.) забезпечити підготовку сценарію та організацію проведення заходу
біля пам’ятного знаку Героям Небесної Сотні 20 лютого 2019 року.
3. Виділити кошти на підготовку та проведення заходів присвячених Дню пам’яті Героїв
Небесної Сотні 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 14.02.2019 р. № 29
Кошторис витрат
на підготовку та проведення заходів, присвячених Дню пам’яті Героїв Небесної Сотні у
Маловисківській об’єднаній громаді в 2019 році
№
з/п

Найменування заходів

1

Придбання
лампадок

2

покладання

Розпорядники
коштів

та 500

Відділ культури
та туризму

Виготовлення тематичного постера

500

Відділ культури
та туризму

ВСЬОГО:

1000

Керуючий справами

квітів для

Витрати
( грн.)

Л.І.Линник

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

№ 30
м. Мала Виска

Про організацію та проведення
свята Масляної у Маловисківській
об’єднаній громаді
-------------------------------------------Заслухавши інформацію начальника відділу культури та туризму виконавчого
комітету Маловисківської міської ради Рижикової Ю.О., з метою популяризації кращих
національних традицій, звичаїв та обрядів українського народу, організації змістовного
дозвілля жителів громади, 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 свято Масляної 9 березня 2019 року на центральній площі міста Мала
Виска о 10:00 год.
2. Доручити відділу культури і туризму виконавчого комітету Маловисківської
міської ради (Рижикова Ю.О.) забезпечити підготовку та проведення свята Масляної у
місті Мала Виска 9 березня 2019 року.
3. Затвердити:
3.1. Склад оргкомітету щодо організації та проведення міського свята Масляної (додаток
1).
3.2. Заходи щодо підготовки та проведення міського свята Масляної (додаток 2).
3.3. Кошторис витрат щодо підготовки та проведення міського свята Масляної (додаток
3).
4. Доручити відділу фінансів та бухгалтерського обліку (Піньковська О.О.)¸
відділу культури та туризму (Рижикова Ю.О.), відділу освіти, молоді та спорту (Шпак
А.В.) виконавчого комітету Маловисківської міської ради профінансувати витрати на
організацію та проведення свята Масляної у Маловисківській об’єднаній громаді згідно з
додатком 3.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В.
Міський голова

Ю.Л.Гульдас

Додаток 1
до рішення виконкому
від 14.02.2019 р.№ 30

Склад оргкомітету
щодо організації та проведення свята Масляної
у Маловисківській об’єднаній громаді
Гульдас Юрій Леонідович

Маловисківський міський голова,
голова оргкомітету
методист відділу культури і туризму
виконавчого комітету Маловисківської
міської ради, секретар оргкомітету

Агаркова Тетяна Федорівна

Члени оргкомітету:
Постолюк Леся Анатоліївна
Бакалінський Олександр Михайлович
питань

секретар міської ради
перший заступник міського голови з
діяльності виконавчих органів ради,

Жовтило Алла Василівна

заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради

Васильєв Сергій Анатолійович

інспектор загального відділу по
зв’язках з громадськістю

Рижикова Юлія Олександрівна

начальник відділу культури і туризму
виконавчого комітету Маловисківської
міської ради

Шпак Алла Володимирівна

начальник відділу освіти, молоді та спорту
виконавчого комітету Маловисківської
міської ради

Король Леся Трохимівна

директор Маловисківської дитячої
школи мистецтв

Кузьмич Володимир Павлович

Хомич Олена Вікторівна
клубу,

директор Центру дитячої та юнацької
творчості відділу освіти, молоді та
спорту виконавчого комітету
Маловисківської міської ради
завідувач Вишневського сільського
депутат Маловисківської міської ради

Лисенко Володимир Павлович
Керуючий справами

начальник КП «Мала Виска МКП»
Л.І.Линник

Додаток 2
до рішення виконкому
від 14.02.2019 р.№ 30

План заходів
щодо підготовки та проведення свята Масляної
у Маловисківській міській об’єднаній територіальній громаді
№
з/п
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
12

Заходи

Термін виконання

Відповідальний за виконання

Провести роботи з прибирання
центральної площі міста та прилеглих
зон масового відпочинку до і після
заходів
Організувати: оформлення сценічного
майданчика, ведення свята, музичне
супроводження свята, придбання,
виготовлення
та
встановлення
інвентарю
Підготувати та провести цикл заходів
до свята Масляної в закладах культури
та освіти
Організувати
доставку
учасників
заходу з сільських територій до місць
проведення свята

До 9 березня 2019
року,
9 березня 2019 року

Лисенко В.П.

9 березня 2019 року

Лисенко В.П.
Рижикова Ю.О.

4 березня10 березня 2019 року

Рижикова Ю.О.
Шпак А.В.

9 березня 2019 року

Шпак А.В.
Шамка Л.В.
Кашпуровський О.М.
Тупаленко Н.В.
Васильєв С.А.
Шпак А.В.
Рижикова Ю.О.
Кузьмич В.П.
Король Л.Т.
Васильєв С.А.

Залучити
громадські
об’єднання,
клубні заклади, Будинок дитячої та
юнацької творчості, навчальні заклади
міста до участі у святі. Провести
концертну та розважальну програму.
Запросити підприємства торгівлі міста
та керівників господарств взяти участь
у святковому ярмарку на площі під час
проведення свята

9 березня 2019 року

Забезпечити енергопостачання до
звукопідсилюючої
апаратури для
проведення свята
Забезпечити
чергування
машини
протипожежної безпеки під час
проведення святкових заходів
Забезпечити
правопорядок
та
додержання правил дорожнього руху в
місцях проведення святкових заходів
Організувати
святковий
ярмарок
сільськогосподарської продукції на
міській площі

9 березня 2019 року

Лисенко В.П.

9 березня 2019 року

Сливенко В.А.

9 березня 2019 року

Гудіма А.М. (за згодою)

9 березня 2019 року

Забезпечити організацію частування
(каша, чай, млинці, вареники)
Забезпечити інформаційну підтримку
висвітлення заходів
до
свята
Масляної

9 березня 2019 року

Бакалінський О.М.
Жовтило А.В.
Сливенко В.А.
Пісний С.А.
Бондаренко А.І.
Шпак А.В.
Постолюк Л.А. Юрін
Васильєв С.А.

Керуючий справами

До 9 березня 2019
року

березень 2019 року

Л.І.Линник

О.М.

Додаток 3
до рішення виконкому
від 14.02.2019 р. № 30

Кошторис витрат
щодо організації та проведення свята Масляної
у Маловисківській об’єднаній громаді
№
з/п
1

2

Найменування заходів
Придбання та виготовлення інвентарю для
оформлення сценічного майданчику, придбання
призів, нагород для проведення масових заходів,
розіграшу лотереї.
Придбання
продуктів
для
частування
(приготування млинців, каші, чаю, вареників) та
одноразового посуду.
ВСЬОГО:

Керуючий справами

Витрати
(тис. грн.)
4000,00

Розпорядник
коштів
Відділ
культури та
туризму

8000,00

Міська рада

12000,00

Л.І.Линник

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

№ 31
м. Мала Виска

Про виділення коштів для
організації покладання квітів
до Дня народження Т.Г.Шевченка
-------------------------------------------Заслухавши інформацію начальника відділу культури та туризму виконавчого
комітету міської ради Рижикову Ю.О., з метою забезпечення належної організації та
проведення у громаді 205-ї річниці від дня народження Т.Г.Шевченка, 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. Виділити кошти в сумі 800,00 (вісімсот) грн. на придбання квіткової продукції
для покладання до меморіальної дошки та пам’ятника Т.Г.Шевченку у м.Мала Виска.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови
з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В.

Міський голова

Ю.Л.Гульдас

Додаток 1
до рішення виконкому
від 14..02.2019 року № 31

Кошторис витрат
щодо відзначення 205-ї річниці від дня народження Т.Г.Шевченка
у Маловисківській міській об’єднаній громаді
№
з/п
1

2

Найменування заходів
Придбання
покладання

квіткової

продукції

для

Витрати
(тис. грн.)
600,00

Придбання
покладання

квіткової

продукції

для

200,00

ВСЬОГО:

Керуючий справами

Розпорядник
коштів
Відділ
культури та
туризму
Відділ освіти,
молоді та
спорту

800,00

Л.І.Линник

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

№ 32
м. Мала Виска

Про організацію та проведення заходів до
Дня Св. Валентина у Маловисківській

міській об’єднаній громаді
-------------------------------------------З метою організації змістовного дозвілля жителів громади, 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 до Дня Святого Валентина розважальну програму для молоді 16
лютого 2019 року в приміщенні Маловисківської ЗОШ № 3 о 18:00
2. Доручити відділу культури та туризму виконавчого комітету Маловисківської
міської ради (Рижикова Ю.О.) забезпечити підготовку сценарію та організацію
розважальної програми для молоді 16 лютого 2019 року.
3. Виділити кошти на підготовку та проведення заходів до Дня Св. Валентина
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 14.02.2019 р. № 32
Кошторис витрат
на підготовку та проведення заходів, до Дня Св. Валентина
у Маловисківській об’єднаній громаді в 2019 році
№
з/п
1

2

Найменування заходів
Придбання
матеріалів
для
виготовлення
бутафорії, для оформлення заходу.

Витрати
( грн.)
1000.00

Сувеніри і призи

500.00

ВСЬОГО:

1500.00

Керуючий справами

Л.І.Линник

Розпорядник
коштів
Відділ
культури та
туризму
Відділ освіти,
молоді та
спорту

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

№ 33
м. Мала Виска

Про виділення коштів для
організації свята 8 Березня
-------------------------------------------Заслухавши інформацію начальника відділу культури та туризму виконавчого
комітету міської ради Рижикової Ю.О., з метою забезпечення належної організації та
проведення у громаді свята з нагоди Міжнародного дня 8 Березня, згідно з програмою
культурно – масових заходів на 2019 рік, керуючись ст. 32 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Провести святковий захід, з нагоди Міжнародного жіночого дня 7 березня 2019
року о 11:00 год. у приміщенні Маловисківської ЗШ № 3 І-ІІІ ст.
2. Виділити кошти в сумі 4000,00 (чотири тисячі) грн. для організації заходу згідно
кошторису витрат (додаток 1).
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови
з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В.

Міський голова

Ю.Л.Гульдас

Додаток 1
до рішення виконкому
від 14.02.2019 року № 33

Кошторис витрат
щодо організації та проведення свята 8 Березня
у Маловисківській об’єднаній громаді

№
з/п
1

Найменування заходів

Витрати
(тис.
грн.)

Виготовлення святкового постера « 8 Березня»
500,00

2
3

Придбання подяки, грамоти, рамки та квіти для
нагороджених
Придбання квіткової продукції для вручення

2000,00

ВСЬОГО:

4000,00

Керуючий справами

1500,00

Розпорядники
коштів
Відділ
культури та
туризму
Міська рада
Відділ
культури та
туризму

Л.І.Линник

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

№ 34
м. Мала Виска

Про виділення коштів для
організації покладання квітів
до Дня визволення м.Малої Виски
-------------------------------------------Заслухавши інформацію начальника відділу культури та туризму виконавчого
комітету міської ради Рижикову Ю.О., з метою забезпечення належного відзначення Дня
визволення м.Малої Виски від німецько-фашистських загарбників 13 березня 2019 року,
згідно з програмою забезпечення культурно – масових заходів на 2016-2020 роки,
керуючись ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий
комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Затвердити План підготовки церемонії покладання квітів до пам’ятника загиблим
воїнам з нагоди Дня визволення м.Мала Виска від німецько-фашистських
загарбників 13 березня 2019 року (додаток 1).
2. Виділити кошти в сумі 700,00 (сімсот) грн. на придбання квіткової продукції для
покладання до пам’ятника загиблим воїнам у м.Мала Виска згідно кошторису
витрат (додаток 2).
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 14.02.2019 року № 34

План Підготовка церемонії покладання квітів
до пам’ятника загиблим воїнам з нагоди Дня визволення
м.Мала Виска від німецько-фашистських загарбників
13 березня 2019 року
1.

Приведення в належний стан
території, прилеглої до пам’ятника
загиблим воїнам

2.

Підготовка сценарного плану
церемонії
покладання квітів до пам’ятника
загиблим воїнам

3.

Забезпечення церемонії покладання
квітів до пам’ятника загиблим воїнам
звукопідсилюючою апаратурою

13.03.2019

Ю.О.Рижикова

4.

Придбання та доставка квітів до місця
покладання.

13.03.2019

Рижикова Ю.О.
Шпак А.В.

5.

Запрошення учасників церемоній:
- структурних підрозділів, установ,
закладів міської ради;
- голів райдержадміністрації та
районної ради, інших територіальних
органів;
- учнівська молодь;
- представників районного
військового комісаріату у парадній
формі;
- представників духовенства;
- представників громадськості
- ветеранських організацій

11.03.2019

Забезпечення громадського порядку,
контроль за рухом транспорту під час
церемоній покладання квітів.

12.03.2019

6.

Керуючий справами

10.03.2019

В.П.Лисенко

до 10.03.2019 Ю.О.Рижикова

Васильєв С.А.

Л.І.Линник

Васильєв С.А. (лист на
відділ поліції)

Додаток 2
до рішення виконкому
від 14.02.2019 року № 34

Кошторис витрат
щодо відзначення Дня визволення
м.Мала Виска від німецько-фашистських загарбників
13 березня 2019року
№
з/п
1
2

Найменування заходів
Придбання
покладання
Придбання
покладання
ВСЬОГО:

Керуючий справами

квіткової

продукції

для

Витрати
(тис. грн.)
500,00

квіткової

продукції

для

200,00

Розпорядник
коштів
Відділ культури та
туризму
Відділ освіти,
молоді та спорту

700,00

Л.І.Линник

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

№ 35
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 7054,91 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 виконкому
№ 35 від 14.02.2019 року

Відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій
громадян на приміських маршрутах загального користування автомобільним транспортом
по Маловисківській міській раді за січень 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.
18.
19.
20.
21.
22.

№
папка/
справа

1/3
2/21
5/97
5/98
1/7
2/22
6/102
7/130
7/131
6/112
1/17
1/13
1/14
7/141
2/26
4/74
7/124
6/118
6/107
6/108
5/90
6/101

П.І.Б.

Паспорт

Ідентифіка
ційний код

Особовий
рахунок

Адреса

(Кількість
білетів)
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
2
8
8
6
6
8
8

85,44
85,44
85,44
85,44
85,44
85,44
85,44
85,44
85,44
85,44
85,44
85,44
85,44
85,44
85,44
21,36
85,44
85,44
64,08
64,08
85,44
53,40

23.
24.
25.
26.

3/58
3/60
3/59
2/40

Керуючий справами

8
8
8
8
ВСЬОГО:

Л.І. Линник

85,44
85,44
85,44
85,44
2082,60

Додаток №2
до рішення виконкому
№ 35 від 14.02.2019 року

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

№
папка/
справа

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

1/1
4/65
1/4
1/5
1/11
3/46
2/24
6/117
1/19
7/126
3/54
2/32
5/100
7/142
4/64
6/105

П.І.Б.

Паспорт

Ідентифіка
ційний код

Особовий
рахунок

Номер
рахунка

(Кількість
білетів
)
8
8
8
8
8
8
6
8
8
8
5
8
8
8
8
8

Адреса

ВСЬОГО:
Керуючий справами

Л.І. Линник

Сума

85,44
85,44
85,44
85,44
85,44
85,44
85,44
85,44
85,44
85,44
53,40
85,44
85,44
85,44
76,29
85,44
1325,85

Додаток №3
до рішення виконкому
№ 35 від 14.02.2019 року

Відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій
громадян на приміських маршрутах загального користування автомобільним транспортом
по Маловисківській міській раді за січень 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)

Сума

43.

1/2

8

44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

6/109
6/110
5/99
4/78
5/93
4/75
6/106
1/10/
6/119
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

85,44
64,08
80,39
85,44
85,44
85,44
70,29
85,44

8/8

170,88

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

85,44
85,44
85,44
85,44
85,44
85,44
85,44
85,44
85,44
85,44

51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.

7/136
7/138
7/125
2/25

8
8
8
8
7
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
ВСЬОГО:

3/52/92

2/28
1/18
2/29
4/70
2/30
7/140
4/61
4/62
3/55
2/31
2/33
2/34
2/35
7/143
7/144
3/57
7/127
7/137
2/39

Керуючий справами

Л.І.Линник

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
85,44
85,44
85,44
85,44
85,44
64,08
85,44
70,29
61,29
85,44
85,44
3646,46

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

№ 36

м. Мала Виска
Про виконання програми соціальноекономічного і культурного розвитку
території Маловисківської міської ради
на 2018 рік
Відповідно до ст.27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та з
метою соціально-економічного і культурного розвитку на території Маловисківської
міської об’єднаної територіальної громади , виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Інформацію завідувача сектору соціально - економічного розвитку, інвестицій та
проектної діяльності про виконання Програми соціально-економічного і
культурного розвитку Маловисківської міської ради за 2018 рік взяти до відома.
2. 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

Додаток № 1
до рішення виконкому
від 14.02.19 р № 36
Інформація
про хід виконання Програми соціально - економічного та культурного розвитку
Маловисківської міської ради за 2018 рік , яка затверджена рішенням сесії від 27.10.2017
року № 741 зі змінами ( рішення міської ради від 31.07.18р. № 1134).
Рішенням сесії Маловисківської міської ради від 27 жовтня 2018 року № 741
прийнято Програму соціально - економічного та культурного розвитку Маловисківської
міської ради (зі змінами відповідно до рішення сесії міської ради від 31.07.2018 року
№ 1134) робота виконавчих органів міської ради, установ, підприємств та організацій
міста усіх сфер діяльності була направлена на забезпечення першочергових потреб
мешканців міста з реалізації основних пріоритетів та завдань Програми.
Виконання заходів передбачених
Програмою
соціально-економічного та
культурного розвитку міської ради в 2018 році сприяло вирішенню основних проблем
громади: забезпечення життєдіяльності основних галузей інфраструктури (комунальне
господарство, освіта, культура, благоустрій населених пунктів), підвищення рівня життя
та створення умов для задоволення потреб населення у якісних освітніх , культурних,
соціальних послугах,
забезпечення суб’єктами господарської діяльності соціальних
гарантій в оплаті праці найманим працівникам, своєчасна та в повному обсязі виплата
заробітної плати працівникам бюджетних установ, забезпечення дієвості і стабільності
соціального захисту громадян, забезпечення додаткових надходжень до місцевого
бюджету, створення інвестиційної привабливості та конкурентоспроможності території.
Організаційна робота
У 2018 році було підготовлено і організовано проведення 22 засідань виконавчого
комітету, з них основних-12 і позачергових -10, на яких було прийнято 507 рішень.
Від усіх звернень, що надійшли 1697 звернення , вирішено позитивно 1539
звернень, що становить 93,6% від загальної кількості звернень.
Щорічно , на засіданнях виконкому заслуховується інформація про роботу із
зверненнями громадян. Питання організації роботи із зверненнями громадян постійно
перебуває на особливому контролі в Маловисківському
виконавчому комітеті.
Відповідно до Законів України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання
адміністративних послуг», «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання
в Україні» щодо здійснення повноважень з реєстрації, зняття з реєстрації місця
проживання було надано 1106 послуг.
Відділом з питань державної реєстрації виконавчого комітету Маловисківської
міської ради за 2018 рік прийнято близько 2400 громадян, яким надано роз’яснення,
правову допомогу та послуги з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме
майно (прийнято та оброблено 1859 заяв) та державної реєстрації юридичних осіб та
фізичних осіб-підприємців (прийнято та оброблено 397 заяв та запитів).
За надані послуги з питань державної реєстрації до міського бюджету
надійшло коштів в сумі 184,7 тис. грн.
Виконання бюджету громади

У 2018 ( станом на 21.12.18р.) році доходи міського бюджету склали 84 842,3 тис.
грн, з них 42,6% або 36166,5 тис. грн. - це трансферти з державного та обласного
бюджетів, які були спрямовані навиконання функцій, делегованих державою.
Власні доходи міського бюджету за 2018 рік виконано на 102,7 % та склали
48675,8 грн. У порівнянні з 2017 роком доходи збільшились на 3928,7 тис. грн. , або на
8,8 %.
Видаткова частина бюджету складає 91090,6 тис. грн. , що на 7515,6 тис. грн.
більше проти 2017 року .
Загальне виконання бюджету складає 85609,8 тис.грн, у тому числі по галузях:
- освіта – 48817,9 тис. грн.,
- культура – 1778,4 тис .грн.,
- соціальний захист – 2880,9 тис.грн.,
- фізкультура – 301,3 тис..грн.,
- державне управління – 9334,7 тис.грн.,
- житлово-комунальне господарство, ремонт доріг, будівництво та реконструкція об’єктів –
9746,8 тис..грн.,
12749,8 тис. грн. - інші видатки (господарське утримання бюджетних установ, місцеві
цільові програми )
З бюджету громади утримувалось 24 установ соціально-культурного призначення –
це заклади освіти, культури, соціального захисту та управління, у штатних розписах яких
затверджено 525,16 одиниць.
Стабільне виконання доходів протягом року сприяло своєчасним виплатам заробітної
плати працівникам бюджетних установ, разом з обов’язковими виплатами проведені значні
заохочувальні виплати, всім було надано матеріальну допомогу на оздоровлення, значно
збільшено розмір премій. Середня зарплата працівника бюджетної сфери у 2018 році склала
5945 грн.
Своєчасно проведено оплата енергоносіїв, які споживаються бюджетними установами,
фінансування господарських та інших видатків.
Проведено в повному обсязі фінансування видатків на оздоровлення дітей влітку в
пришкільних таборах, харчування учнів 1 – 4 класів та учнів пільгового контингенту.
Міським бюджетом, окрім переданої бюджету Маловисківського району
субвенції на
утримання установ охорони здоров’я – 11183,3 тис. грн. , додатково виділено кошти в сумі
390,0 Маловисківській ЦРЛ на енергоносії .
Інвестиційна діяльність
В звітному році до регіональної комісії по відбору інвестиційних проектів, що
фінансуються за рахунок коштів ДФРР на 2019 рік подано 4 проектні заявки на загальну
суму 23 739,4 тис.грн. в т. ч.
1.«Капітальний ремонт будівлі Маловисківської ЗОШ № 3 І-ІІІ ступенів (утеплення
фасадів,покрівлі, заміна вікон та дверей) по вул.20 років Жовтня,3 м.Мала Виска
Кіровоградської області (коригування)»
2.«Одностадійний
проект на капітальний ремонт
Маловисківського дошкільного
навчального закладу №5
«Чебурашка» зовнішнє утеплення стін приміщення та
реконструкція запасних виходів (сходів) в м. Мала Виска, Маловисківського району,
Кіровоградської області по вул. Шевченка, 7б»,
3.Капітальний ремонт автомобільної дороги Мала Виска – Паліївка.
4.«Покращення благоустрою шляхом придбання спецтехніки (грейдера) для комунального
підприємства «Мала Виска МКП», створення комфортних та безпечних умов проживання на
території Маловисківської ОТГ». Проект №1 зайняв 10 місце серед 53 проектів по області,
та очікуємо кошти на реалізацію у 2019 році.
В 2018 році
за рахунок
субвенції з державного бюджету на розвиток
інфраструктури ОТГ реалізовано два проекти : « Капітальний ремонт будівлі дошкільного
навчального закладу «Чебурашка» ( утеплення фасаду) по вул.. Шевченка 7б м.Мала Виска,

Кіровоградської області» - 1466,81 тис. грн. та проект « Капітальний ремонт дорожнього
покриття по вул. Київська» на суму 645,49 тис. грн.,
Виконавчим комітетом міської ради проводилася робота щодо отримання коштів
субвенції з державного бюджету на соціально - економічний розвиток території, а саме:
направлено листи народному депутату України Поплавському М.М. від 16.01.2018р. №114
та від 7.02.2018р. 319 та № 1518 від 12.02.2018р.
В рамках реалізації проектів міжнародної технічної допомоги Маловисківська
міська об’єднана територіальна громада відібрана до
участі у проекті DOBRE
(Децентралізація приносить кращі результати та ефективність).
На конкурс міні грантів в рамках програми «DOBRE» подано проект
«Інформаційний екран Маловисківської громади». Проект відібрано, обсяг інвестиції – 10
тис.дол.США . Проект на стадії завершення. Проводяться монтажні роботи по
встановленню.
В рамках молодіжного проекту подано два проекти відібрано проект
№ 2 . Це Проект ««Здорова молодь – запорука майбутнього нашої громади та нашої
країни.» На суму 10,0 тис. дол.. придбано та встановлено 22 спортивні вуличні
тренажери на території м.Мала Виска та в с.Паліївка.
В компоненті «Удосконалення послуг» проведено 5 засідань робочих груп, в
результаті чого підготовлено План удосконалення послуги по водопостачанню , який
затверджено на сесії міської ради . На даний час розробляється проектна заявка по
удосконаленню послуги Маловисківської ОТГ на суму 80,0 тис. дол. США.
В компоненті місцевого економічного розвитку розроблено місцевий економічний
профіль громади, розроблено План місцевого економічного розвитку та план дій, який
буде реалізовуватися по двох проектах :
Проект МЕР № 1
Створення медового кооперативу «Бджола і ше» на суму 27,2 тис. дол.. США
Проект МЕР №2
Туристичний кластер «Маєток поміщиків Кудашевих » - інновація економічного
розвитку Маловисківської ОТГ на суму 52,8 тис. дол.. США.
Також підготовлено проект
по підтримці стратегічних напрямків « Арт
платформа - створення культурного та комунікативного простору».
Рішенням сесії Маловисківської міської ради від 27 липня 2017 року № 678
надано дозвіл міському голові
на підтримання ініціативи ЄС для країн Східного
Партнерства «Мери за Економічне Зростання в Україні». В рамках даного проекту
спеціалістами міської ради пройдено навчання та підготовлено План місцевого
економічного розвитку , який оцінений в Європейським світовим банком, що дасть
можливість приймати участь у проектах , які оголошуватимуть в рамках даної ініціативи.
Виконавчим комітетом міської ради підписано меморандум про взаємодію та
співпрацю з Адміністрацією міста і гміни Ліпско Мазовецького воєводства, Республіки
Польша.
В рамках міської програми Конкурс міні-грандів «Майбутнє громади в моїх
руках» 2018 рік – зареєстровано 13 проектів, відібрано 4 на загальну суму 200,0 тис. грн. :
1. «Сквер для сімейного відпочинку (встановлення ігрового майданчику) на
березі р. Вись маєток Кудашевих»
2. «Спорт в народ»
3. «Куточок козацького побуту»
4. «Місто мрії на деревах».
На даний час всі
кошти міського бюджету використано та прибано
обладання , що планувалося в рамках проектів.
Проект «Спорт в народ» - це придбання 6 спортивних вуличних тренажерів , які
встановлені в міському парку .
Проект «Місто мрії на деревах» - придбано та встановлено
дерев’яний
будиночок з тераскою та східцями в міському парку .

По проекту
«Сквер для сімейного відпочинку (встановлення ігрового
майданчику) на березі р. Вись маєток Кудашевих» придбано дитячий ігровий майданчик,
який не встановлено в зв’язку з погодніми умовами . На даний час знаходиться на
зберіганні в КП «Мала Виска МКП».
Проект «Куточок козацького побуту» - придбано дерев’яну альтанку , яка
знаходиться на зберіганні в КП «Мала Виска МКП».
ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ
У 2018 року на території Маловисківської міської ради укладено 3 договори
оренди комунального майна 6 додаткових угод про продовження оренди комунального
майна. Також укдалено
та 15 договорів : з них
оренди земельних ділянок- 10,
сервітутів-5. Припинено договорів аренди – 5.
На протязі 12 місяців було прийнято 628 рішень по земельних питаннях .
Розглянуто заяви, скарги громадян розглянуто в кількості - 21.
Проведено 14 засідань постійної комісії Маловисківської міської об’єднаної
територіальної громади з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та
охорони природи ;
На протязі 2018 року отримано із земель державної власності у комунальну
власність міської ради земельні ділянки площею 2600,0 га. На даний час проводиться
робота щодо подальшої передачі державної власності у комунальну.
Житлово - комунальне господарство

Протягом 2018 року КП «Мала Виска ЖЕД» проведено поточних ремонтів
будинків, майданчиків з прибудинкової території на суму 138,7 тис. грн.., також
проведено ремонт та заміну водопровідно- каналізаційних внутрішньо будинкових
мереж на суму 14,1 тис. грн.
КІІ «Мала Виска Водоканал»
Підприємство надає послуги по водопостачанню 3618 абонентам населення і 188
організаціям і підприємствам. Кількість абонентів постійно зростає. По населенню
установлено 2893 водолічильників. а це 80,0 відсотків.
Постійно проводиться ремонт водорозбірних вуличних колонок у селищах
Вишневе (Ульянівка), Заповідне (Комсомольське) та в місті по вулицям Коцюбинського
(Червоногвардійській), Шевченка, Першотравневій, Південній та інших.
На протязі року проводяться роботи по заміні насосного та електрообладнання,
заміні труб на пластикові на артезіанських свердловинах, ремонт насосів.
Частково замінено водопровідну мережу на перехресті вул..Європейської та
Центральної на пластик.
Проведено ремонтно-зварювальні роботи на баштах Рожновського по
вул..Містечковій, хлібзаводі, с.Заповідне.
Замінено насос на станції доочистки води марки СМ.
За 11 місяців 2018 року проведено очищення приймальної камери каналізаційної
насосної станції по вул..Київській, очищення самотічного колектора каналізаційної мережі
по вул..Центральній (біля школи мистецтв), по вул..Шевченка (біля типографії).
Проведено очистку артезіанської свердловини по вул..Містечковій.
Замінено компресор на очисних спорудах.
Підприємство надає послуги із збирання та вивезення твердих побутових відходів.
Для цього підприємство має спеціально обладнаний транспорт - сміттєвоз, збиранням та
вивезенням ТПВ займаються водій сміттєвозу та вантажник.
Кількість абонентів по наданню вказаних послуг складає складає всього 1830 проти
1753 за відповідний період минулого року-104,4%, в тому числі по населенню 1777 проти
1697 за відповідний період минулого року-104,4%.

За 11 місяців 2018 року обсяги реалізації по вивезенню ТПВ склали 3,6 тис.куб.м
проти 3,4 тис.куб.м. за відповідний період минулого року-105,9%. Сума реалізації склала
356,4 тис.грн. без урахування ПДВ.
Рівень відшкодування тарифу за вивіз сміття по населенню за 11 місяців 2018 року
складає 87,5%, всього – 91,4%.
В червні- липні 2018 року в рамках програми DOBRE проведеного аудиту
технічного стану мережі водопостачання
КП «Мала Виска Водоканал» отримано
результати, які мають проводитися
для покращення надання якості послуги з
водопостачання та з метою впровадження заходів з енергозбереження.
Всього у 2018 році з міського бюджету надійшло та використано 276,1 тис.грн., в
тому числі:
- відшкодування різниці в тарифах – 165,5 тис.грн.
- очистка каналізаційної мережі, самотічного колектора та КНС міста- 110,6
тис..грн.
Комунальне підприємство «Мала Виска-МКП»
Комунальне підприємство «Мала Виска-МКП» протягом 2018 року
проводило утримання об’єктів комунальної власності територіальної громади,
забезпечувало належний санітарний стан міста та сіл, благоустрій, та озеленення міста та
сіл громади, обслуговування нічного вуличного освітлення.
Укладено тротуарної плитки 1250 м2 та бордюрів по території міста, витрачено
близько 130,0 тисяч гривень.
Комунальним підприємством було проведено закупівлю спецтехніки на суму 645,0
тис грн,а саме:
- Автомобіль FAW- 164.0 тис.грн
- Трактор ДТЗ - 391,0 тис грн.
- Причіп до трактора - 41,5 тис.грн
- Щітка підмітальна - 29,5 тис.грн
- Лопата відвал 19,5 тис.грн
Комунальне підприємство виконую комплекс робіт з улаштування покриття доріг і
тротуарів . Проведені реконструкції та поточні ремонти пам’ятників загиблим воїнам та
інших малих архітектурних форм (фарбування, бетонування та ін..) .
В період проведення заходу «Чисте довкілля» для упорядкування парків, зупинок,
шкіл, НВК, прилеглих територій та інших зон загального користування було використано
матеріалів на суму близько 95,0 тис.грн. постійно проводяться роботи по забезпеченню
зовнішнього нічного вуличного освітлення по території громади, а саме – закупівля
енергозберігаючих ламп, світильників, таймерів.
У весняно-літній період проводились роботи по озелененню парків, клумб на
території міста, а саме – насадження, догляд, обробіток препаратами від шкідників та
підживлення добривами – на загальну суму 12,0 тис. грн.
Транспорт та інфраструктура
Для забезпечення безперебійного і безаварійного функціонування доріг
в
Маловисківській міській об’єднаній територіальній громаді
проведено капітальний
ремонт доріг площею 4800 м2 на суму 1981,7 тис. грн. в т.ч. :
за рахунок коштів міського бюджету у 2018 році виконано:
капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці :
Професійній на суму 348,9 тис. грн.;
Київській на суму 492,6 тис. грн.;
Центральній с.Краснопілка на суму 494,8 тис. грн..
За рахунок коштів субвенції з державного бюджету на розвиток інфраструктури
ОТГ проведено капітальний ремонт дорожнього покриття на суму 645,3 тис. грн..

В 2018 році за кошти місцевого бюджету проведено поточний ремонт доріг площею
5200 м2 на суму 1247,1 тис. грн. в т.ч. :
м. Мала Виска на суму 847,8 тис. грн. в т. ч.:
вул Князьська – 107,9 тис. грн. ; вул. Центральна- 197,9 тис. грн.; вул. Спортивна -173,6
тис. грн.; пров.Велігіна -130,0 тис. грн.; пров. Авіаційний 39,7 тис. грн.; грейдерування
вулиць площею 1400 м2 – 33,5 тис. грн. ; під’їзд до кладовища – 165,2 тис. грн..
с.Паліївка на суму 390,3 тис. грн. в т. ч. :
вул. Петрича- 102,4 тис. грн.; Вул.Чабана – 174,7 тис. грн.; під’їзд до кладовища – 43,2
тис. грн.; хутір Веселий -70,0 тис. грн..
с.Олександрівка на суму 9,0 тис. грн. в т.ч. вул. Перемоги- 9,0 тис. грн..
В 2018 році було
продовжено реалізацію проекту « Реконструкція колишньої
Первомайської школи під Центр активності громади». За рахунок коштів міського
бюджету було проведено ремонт зали для проведення масових свят та хаходів, а також
зроблено ремонт Фапу на загальну суму 250,0 тис. грн.
Освіта та спорт
На території Маловисківської ОТГ функціонує 2 заклади дошкільної освіти, 2 НВК
«ЗШ І-ІІ ступенів-ДНЗ» та ДНЗ «Ластівка» (функціонує в літній період), в яких
виховуються 429 дітей (охоплення дітей від 3-х до 6-ти років дошкільною освітою складає
94%).
В ДНЗ «Ромашка» :
В закладі відкрито додаткову групу з короткотривалим перебуванням для 20 дітей
5-річного віку. На облаштування приміщення витрачено кошти в сумі 30,0 тис. грн..
- проведено облаштування території та будівлі на суму 50,0 тис.грн.;
-облаштовано ганок на суму – 49,3 тис. грн.;
-придбано котел опалювальний -76,3 тис.грн.;
-проведено ремонт пральні -125,9 грн.,
-встановлено блискавкозахист - 90,0 тис.грн.;
-встановлено відеоспостереження - 22,0 тис. грн..
В ДНЗ «Чебурашка» :
Реалізовано проект по утепленню будівлі на суму 1466.8 тис. грн. в т.ч. кошти з
державного бюджету -1450,0 тис.грн ;
здійснено заходи по встановленню пожежної сигналізації – 10,0 тис. грн.;
встановлено відеоспостереження на суму – 18,2 тис. грн.
У 2018 році на території Маловисківської міської ради функціонують 5 закладів
загальної середньої освіти (70 класів, 1322 учнів). Харчоблоків – 4 (Маловисківська
гімназія забезпечена буфетною продукцією). Денна вартість харчування за кошти
загального фонду – 12,5 грн. У 2018 році у закладах загальної середньої освіти гарячим
харчуванням охоплено 733 учнів: 1-4 класи – 601 учень (з них 77 – пільгових категорій), 511 класи – 132 учнів (з них – 66 пільгових категорій).
Опорна школа має 4 шкільні автобуси, які підвозять 239 учнів та 12 вчителів.
Всі заклади освіти обладнані пандусами та кнопками виклику, забезпечено
безперешкодний доступ до першого поверху приміщень.
В Маловисківській ЗШ №3 І-ІІІ ступенів :
- Облаштовано спеціальну кімнату для проведення занять з дітьми з особливими освітніми
потребами. Інклюзивне навчання для 12 учнів з залученням практичних психологів,
вчителів-дефектологів, логопедів та інших фахівців. На облаштування кабінету інклюзії
витрачено кошти в на сумі 40,5 тис.грн.,
- закуплено меблі для кабінету хімії на суму – 410.0 тис. грн.,

- придбано водяних насосів на суму 28,0 тис. грн. та та опалювальний котел на суму 75,3
тис. грн..
- проведено облаштування території закладу на суму 382.7 тис.грн.
На протипожежні заходи використано кошти в сумі 261,3 тис.грн., на протипожежну
сигналізацію – 232,0 тис.грн.
У Маловисківській ЗШ № 4 І-ІІІ ст.:
- зроблено ремонт їдальні та харчоблоку на суму 309,0 тис. грн.,
-закуплено жарочну шафу на 35,0 тис.грн.,
-проведено заміна дверей на суму 12,2 тис. грн. та облаштовано ганок.
- проведено протипожежні заходи на суму 278,0 тис.грн.
В Маловисківській гімназії частково замінено тепломережу на суму 62,9 тис.
грн., проведено заміну вікон на енергозберігаючі в сумі близько 6,00 тис. грн..Закуплено
меблі та інші матеріали на суму 35,2 тис. грн.
Проведено заміну вікон Паліївського НВК на енергозберігаючі на суму
32,3тис. грн., для Олександрівського НВК закуплено матеріалів на суму – 17,0 тис. грн..
В закладах загальної середньої освіти забезпечено впровадження нового змісту початкової
освіти згідно з Концепцією «Нова українська школа». Придбано обладнання та меблі для
Нової української школи для 164 першокласників закуплено сучасні меблі (індивідуальна
нова парта кожному першокласнику), з місцевого бюджету на суму 241,8 тис. грн.
Придбано комп’ютерну техніку на суму - 142, 4 тис. грн., шкільні дошки, інтерактивні
комплекси на суму – 173,5 тис. грн.
На території Маловисківської ОТГ функціонує Маловисківський ДЮЦ «Вись». У
закладі функціонує 23 гуртки, де навчаються 580 учнів, з них 3 групи (57 учнів) на базі
сільських шкіл. Гурткова робота закладу організована за напрямками позашкільної освіти:
декоративно-ужитковий; художньо-естетичний; гуманітарний; спортивний; науковотехнічний; еколого-натуралістичний; туристично-краєзнавчий. Позашкільною освітою
охоплено 83% дітей шкільного віку.
24 листопада в м. Мала Виска відбувся Відкритий чемпіонат ДЮЦ "Вись" з дзюдо. У
змаганнях взяли участь команди Кіровоградської, Черкаської, Полтавської та Донецької
областей.
Від
ДЮЦу
"Вись"
брали
участь
40
спортсменів.
В обласній Спартакіаді серед школярів загальної середньої освіти у 2018 році
Маловисківська ОТГ посіла 9 місце з 35 команд районів та об’єднаних територіальних
громад.
Вихованці закладу приймали участь в таких змаганнях : „Шкіряний м’яч”- 6 місце,
« Старти надій”- 6 місце; легка атлетика – 4 місце; Фестиваль „Козацький гарт- 3
місце.
З метою надання якісних послуг у позашкільній освіті за рахунок коштів місцевого
бюджету придбано спортивну форму та м’ячі на суму 30,6 тис. грн., велосипеди на суму
25,9 тис. грн.. Для проведення відкритого чемпіонату з Дзюдо використано кошти в сумі
36,0 тис.грн. Придбано телевізор та ноутбук на суму 31,3 тис. грн., натяжний потолок 32,0
тис. грн.. Встановлено відео спостереження на суму 16,1 тис.грн.
Культура та туризм
За звітній період відділом культури і туризму було проведено 63 загальноміських
культурно-масових заходів, серед яких найбільш значущі заходи: , міський конкурс «
Молода людина року», заходи до Міжнародного жіночого дня 8 Березня, театралізоване
дійство та масове гуляння «Івана Купала», відкритий регіональний фестиваль патріотичної та
авторської пісні «Дорога до миру», святкування 73-ої річниці Дня Перемоги,

Всеукраїнського дня працівників культури, Святкова хода « Мала Виска вишивана»,
Фестиваль «Каша –квест, каша фест», Дня молоді, Дня Конституції України, Дня Прапору,
Дня міста, Дня незалежності України, Дня визволення України від німецько-фашистських
загарбників, новорічні і різдвяні свята, також концерти до професійних свят, яких
відвідало 18247 глядачів.
Протягом 2018 року проводилися роботи, спрямовані на покращення матеріальнотехнічної бази закладів культури , за рахунок коштів міського бюджету: в дитячій школі
мистецтв був зроблений косметичний ремонт туалету на суму 77,5 тис. грн., ремонт даху
на суму – 5,4 тис.грн. ,придбано 4 сценічні костюми на суму 5,0 тис. грн., меблів та
інвентарю для проведення заходів на суму 10,8 тис. грн., офісної техніки на суму 15,5
тис. грн..
У Дитячій школі мистецтв навчається 260 дитини . Протягом 2018 року учні та
колективи школи взяли участь у 2 обласних, 6 всеукраїнських
ті 1 міжнародному
музичних конкурсах та фестивалях. 95 учнів стали лауреатами та дипломантами
конкурсів.
Соціальний захист населення
Відділ соціального захисту населення, праці та охорони здоров’я виконавчого
комітету Маловисківської міської ради за 12 місяців 2018 року прийнято документи :
- для призначення житлової субсидії в кількості - 2178 заяви;
- для призначення державних соціальних допомог в кількості – 802 заяв;
- для призначення пільг в кількості – 205 заява;
- на повернення частки не використаної субсидії в кількості - 120 заяв;
- виплату матеріальної допомоги до дня похилого віку в кількості – 177 заяв на
суму 37,6 тис. грн.;
- на виплату допомоги до дня інваліда в кількості – 151 заява на суму 46,4 тис.
грн.;
- проведено виплату до Дня Захисника України ( 14 жовтня ) по 76 заявам на
суму 49,0 тис. грн..
Проводився прийом документів та виплати компенсаційних коштів за пільговий проїзд
автомобільним транспортом окремим категоріям громадян на приміських маршрутах на
суму 75,9 тис.., до Дня Перемоги ветеранам ВВВ на суму 4,1тис. грн., щомісячна
стипендія інвалідам війни та учасникам бойових дій, яким виповнилося 90 років і більше
на суму 17,8 тис. грн., інвалідам загального захворювання та з дитинства по зору І-ої
групи з оплати ЖКП на суму 12,1 тис.грн., грошової допомоги учасникам ліквідації аварії
на Чорнобильській АЕС 110 особам на суму 26,1 тис.грн., грошової допомоги інвалідам І
групи, які користуються мережею Інтернет та пересуваються за допомогою технічних
засобів реабілітації на суму 9 ,6 тис. грн. та допомоги для забезпечення інвалідів, дітейінвалідів технічними засобами для використання в побутових умовах на суму 5 ,6 тис.грн..
Було здійснено оздоровлення 10 дітей пільгових категорій за рахунок коштів обласного
бюджету .
Функціонує опікунська рада щодо питань недієздатних осіб або осіб дієздатність яких
обмежена. З даних питань двічі було зібрано засідання опікунської ради.
Проводяться роз’яснення по збору документів та надається клопотання для оформлення
осіб до будинку-інтернат.
Спеціалістом ІІ категорії (інспектором праці) відділом соціального захисту
населення, праці та охорони здоров’я згідно затвердженого плану проводить інспекційні
відвідування та семінари роз’яснення для роботодавців та працівників з метою не допущення
ними порушень законодавства про працю. За звітний період проводилися перевірок, та
інформаційно-роз’яснювальна робота по підприємствах ОТГ. В результаті проведеної роботи
було оформлено трудові відносини між роботодавцями та 17 особами.
Соціальні послуги для самотньо-проживаючих та одиноких громадян похилого
віку вдома
на території Маловисківської ОТГ надає
Комунальне підприємство

Маловисківський центр надання соціальних послуг з штатною чисельністю 28 штатних
одиниць, а саме: директор КП, бухгалтер, соціальний працівник та 25 соціальних робітників.
Станом на 01.01.2019 року на обслуговуванні в комунальному підприємстві
Маловисківський центр надання соціальних послуг перебуває 239 осіб та надаються 34 види
соціальних послуг.
Бюджет загального фонду всього на 2018 рік складав 2007,7 тис.грн. проти 1708,0 тис. грн.. в
2017 році.
Станом на 01.01.2019 року надано 91975 послуг, що на 2085 менше ніж у 2018
році, а саме: 16275 підготовка продуктів для приготування їжі, що на 1104 менше, 4888 доставки
води, що на 947 більше, 18214 прибирання житла, що на 934 менше, 1559 розпалювань печей, що на
66 більше, 51 доставка палива за рахунок підопічного, що на 14 більше, 4359 піднесення дров і
вугілля, що на 873 більше, 6577 прополка бурянів, розчистка снігу, що на 251 менше, 17756
придбання продуктів, медикаментів, що на 1233 менше, 4122 приготування їжі, що на 475 більше,
395 годувань ліжко-хворих, що на 27 менше, 1942 надання допомог в оплаті комунальних послуг,
що на 158 менше, 242 надання допомог в оформленні документів, що на 55 більше, 66
представництва інтересів в органах державної влади, 5010 замін натільної-постільної білизни, що на
237 менше, 2987 допомог при купанні, митті голови, розчісуванні волосся, підрізанні нігтів, що на
100 більше, 1858 посадки, прополки городу, що на 82 менше, 84 забезпечень супроводження, що на
3 більше, 160 організації надання консультацій лікарями, 2847 прання білизни та одягу, 2857 інші
послуги.
Сума платних послуг з початку року склала 60,3 тис. грн., що на 5,9 тис.грн. більше.
ніж у попередньому році.
Маловисківська об’єднана територіальна громада ввійшла до пілотного проекту
щодо діяльності ОТГ у сфері соціального захисту населення та захисту прав дітей (всього 40 громад
по Україні) . Проект реалізується Міністерством соціальної політики України із залученням
міжнародної технічної допомоги Ради Європи та Світового Банку. В рамках данного проекту
отримано 12 одиниць компютерної техніки на суму 253,0 тис. грн.
Робота з дітьми та молоддю
У 2018 році службою у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету міської ради
проведено 118 рейдів, (2017р.-78) «Діти, вулиці», «Вокзал» щодо виявлення сімей та
дітей, які опинились в складних життєвих обставинах під час яких було обстежено, 119
сімей, з яких 29 сімей, перебувають на обліку служби, як такі що опинились у складних
життєвих обставинах.
Протягом 2018 року проведено 12 засідань Комісії з прав захисту дітей
виконавчого комітету міської ради де було розглянуто 71 питання.
У 2018 році проводилося час патрулювання , рейдових груп громадських місць та
місць масового відпочинку людей у темний період доби
У 2018 році у дошкільних закладах та закладах освіти на території міської
об’єднаної територіальної громади Службою, спільно з представниками відділу
соціального захисту населення, праці та охорони здоров’я виконавчого комітету міської
ради, інспектором ювенальної превенції Маловисківського відділу поліції проведено 14
Окрім цього, у 2018 році Службою було проведено і організовано відпочинок та
оздоровлення категорійних дітей. з міського бюджету використано 198,4тис.грн.
Станом на серпень 2018 року у стаціонарному дитячому закладі оздоровлення та
відпочинку «Лісова пісня» за адресою: вул. Махинька, 32, с. Оникієво, Маловисківського
району, Кіровоградської області, за рахунок міського бюджету оздоровилось та відпочило
32 категорійні дитини.

За рахунок обласного бюджету у стаціонарних дитячих закладах оздоровлення та
відпочинку «Перлина Чорномор᾿я», с. Сергіївка, Білгород-Дністровського району,
Одеської області, «Бригантина», смт. Новоархангельськ, Кіровоградської області,
«Дружба»,
с. Войнівка, Олександрійського району, Кіровоградської області
оздоровлюється та відпочиває 10 категорійних дітей.
За рахунок державного бюджету у «Міжнародному дитячому центрі «Артек»»,
м. Київ, Пуща-Водиця, українському дитячому центрі «Молода гвардія», м. Одеса
оздоровились та відпочили 5 категорійних дітей.
Громадське життя
На сьогоднішній день активно працюють такі громадські організації :
«Наше місто спільний дім», « Майбутнє Паліївки», « Бухгалтер Маловисківщини» ,
«Diєvo» ; «Простір ідей».
Представники цих громадських організацій приймають активну участь у житті,
розвитку та розбудові громади.
Велику увагу вони приділяють проектній діяльності. В рамках програми DOBRE
їхні представники відвідали тренінги та навчання
з проектного менеджменту, а також
приймали участь у молодіжному форумі, навчальних курсах по роботі з молоддю,
пройшли навчання в Академії жіночого лідерства.
В компоненті громадські ініціативи громадські організації подали 5 проектів на
загальну суму 415,4 тис. грн.
ГО молодих освітян «Diєvo»
подали 5 проектів, 3 з яких отримали грантову
підтримку :
- Проект «Школа депутаток»;
- Проект Історії успіху жінок Маловисківської ОТГ»- 25,0 тис. грн.;
- Проект «Молодіжний простір в Маловисківській гімназії» - 47,0 тис. грн
ГО «Простір ідей» подано 2 проекти, отримав грантову підтримку 1:
- Проект «Місток між минулим та майбутнім Малої Виски – перші кроки»- 30,0 тис.
грн..
Ініціативна група « Разом зможемо все» жителів с.Олександрівка подала проект
«Смітити не можна – сортувати» та отримала грант – 35,0 тис. грн.
В гендерному компоненті ГО «Простір ідей» реалізовано проект «Дослідження попиту
школярів стосовно послуг позашкільної освіти в Маловисківській ЗШ № 4 І-ІІІ ст.».

Керуючий справами

Л.І.Линник

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

№ 37
м. Мала Виска

Про
надання
дозволу
на
розміщення
інформаційних
наметів та офіційних агітаційних
матеріалів на території міста
Мала
Виска
громадській
організації «Солідарність»
З метою забезпечення дотримання на території Маловисківської міської ради
вимог Конституції України щодо вільного вираження громадянами своїх поглядів і
переконань, керуючись ст. 34 Конституції України, ст. 12 Закону України “Про політичні
партії в Україні”, ст. 20 Закону України “Про об`єднання громадян” , пп.3 ч.1 делегованих
повноважень ст.38 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 16 Закону
України “ Про благоустрій населених пунктів”, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:
1.

2.
3.

Надати дозвіл громадській організації «Солідарність» на розміщення інформаційних
наметів та офіційних агітаційних матеріалів на території міста Мала Виска за
адресами: вул. Центральна 82 (площа біля РБК), вул. Центральна 76 (центральна
площа міста), вул. Шевченка 5В (біля магазину АВІЛОНА), вул. Містечкова 47/33
(біля магазину «Монарх»)
Під час проведення інформаційної компанії дотримуватись правил благоустрою та
утримувати прилеглу територію (в радіусі 2 метра) у належному санітарному стані.
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 лютого 2019 року

№ 38
м. Мала Виска

Про надання дозволу на встановлення
агітаційних палаток політичної партії
«Громадянська позиція»
З метою забезпечення дотримання на території Маловисківської міської
ради вимог Конституції України щодо вільного вираження громадянами своїх поглядів і
переконань, керуючись ст. 34 Конституції України, ст. 12 Закону України “Про політичні
партії в Україні”, ст. 20 Закону України “Про об`єднання громадян” , пп.3 ч.1 делегованих
повноважень ст.38 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 16 Закону
України “ Про благоустрій населених пунктів”, виконавчий комітет міської ради,

ВИРІШИВ:
1. Надати дозвіл політичній партії «Громадянська позиція» на розміщення інформаційних
наметів та офіційних агітаційних матеріалів на території міста Мала Виска за адресами:
вул. Центральна, 82 (площа біля РБК), вул. Центральна 74.
2. Під час проведення інформаційної компанії дотримуватись правил благоустрою та
утримувати прилеглу територію (в радіусі 2 метра) у належному санітарному стані.
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

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

№ 39
м. Мала Виска

Про розгляд заяви гр. Стець М.М.
Керуючись Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», ст. 31
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказом Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від
21.10.2011 р. № 244 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для
провадження підприємницької діяльності»,
розглянувши заяву гр. Стеця Миколи
Миколайовича про надання дозволу на розміщення тимчасової споруди для провадження
підприємницької діяльності в м. Мала Виска, вул. Велігіна 2/14, виконавчий комітет
міської ради
ВИРІШИВ:
1. Дати дозвіл гр. Стець Миколі Миколайовичу на розміщення тимчасової споруди
для провадження підприємницької діяльності в м. Мала Виска, вул. Велігіна 2/14.
2. Рекомендувати гр. Стець Миколі Миколайовичу:
2.1.
виготовити
паспорт прив’язки тимчасової споруди
у відділі
містобудування,
архітектури
та
житлово-комунального
господарства
Маловисківської РДА;
2.2.
встановити тимчасову споруду для провадження підприємницької
діяльності згідно з паспортом прив’язки ;
2.3.
отримати технічні умови для під'єднання до інженерних мереж у
відповідних експлуатуючих організаціях;
3. Контроль за виконанням цього 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 лютого 2019 року

№ 40
м. Мала Виска

Про створення робочої групи
по відпрацюванню населених пунктів,
з питань профілактики виникнення
пожеж, та затвердження графіку роботи
робочої групи
Керуючись ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
відповідно до 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, та з метою недопущення загибелі
людей під час пожеж у житловому секторі і мінімізації негативних наслідків від них на
території області протягом 2019 року, виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1.Затвердити склад робочої групи, (додається)
2.Затвердити план-графік робочої групи (додається)
3. Робочій групі протягом лютого - вересня 2019 року організувати відпрацювання
приватного житлового сектору з метою профілактики виникнення пожеж, загибелі людей
від них та необережного поводження на воді, звернути особливу увагу на помешкання, де
проживають соціально незахищені громадяни, особи, які належать до "вразливих верств
населення" (інваліди, одинокі громадяни, неблагополучні та неповні родини, особи, які
зловживають спиртними напоями тощо), з оформленням відповідних актів перевірок та
відомостей про проведені інструктажі з питань дотримання вимог пожежної безпеки;
4.За кожним фактом загибелі людей на пожежах проводити додаткові відпрацювання
приватного житлового сектору на території якого зафіксовано трагічний випадок.
5.Проводити перевірку міської ради та сільських старост сіл
на території
яких
протягом року будуть випадки загибелі людей на пожежах в частині забезпечення
цивільного захисту на відповідній території у тому числі організації навчання
населення правилам пожежної безпеки в побуті.
6.Забезпечити
протягом року виготовлення та розповсюдження серед населення
листівок, пам’яток з питань пожежної безпеки в побуті.
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

Додаток № 1
до рішення виконкому
№ 40 від 14.02.2019 року

СКЛАД
Робочої групи
Начальник групи:
Сливенко Віталій
Анатолійович

Інспектор з питань цивільного захисту та
техногенної безпеки виконавчого комітету
міської ради
Члени групи:

Валеулов Леонід
Борисович

провідний інспектор Маловисківського РВ
управління ДСНС України у Кіровоградській
області(за загодою)

Захватихата Павло
Васильович

начальник служби сім’ї та дітей виконавчого
комітету міської ради

Хмара Іван
Іванович

директор КП «Маловисківський
наданню соціальних послуг»

Шамка Людмила
Валеріївна
Кашпуровський
Олександр
Миколайович
Тупаленко Наталья
Вікторівна

Керуючий справами

центр

по

староста сіл Паліївка та Веселе
староста сіл
Олександрівка

Тарасівка,

Новомиколаївка

староста села Первомайське

Л.І. Линник

та

Додаток № 2
до рішення виконкому
№ 40 від 14.02.2019 року
ПОГОДЖЕНО
Начальник Маловисківського РВ
Управління ДСНС України
громади
у Кіровоградській області
«___»____________ 2019р.
_______________О.А. Потьомкін

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Маловисківської
об’єднаної територіальної
«____»_________________2019р.
_________________Ю.Л. Гульдас

План - Графік
проведення відпрацювання населених пунктів розташованих на території Маловисківської об’єднаної
територіальної громади, щодо запобігання виникнення пожеж в житловому секторі травмування та загибелі
людей на них, у 2019 році
№п/п

Назва
Місцевого органу
виконавчої влади

Назва населених пунктів

місяць

1
1. м. Маловисківська
об’єднана
територіальна
громада.

м. Мала Виска
с. Паліївка
с. Веселе
с. Олександрівка

2

3

4

5

6

7

8

Дата
проведенн
я
9 10 11

12

с. Тарасівка
с. Новомихайлівка
с. Вишневе
с. Заповідне
с. Краснопілка
с. Первомайське
Провідний інспектор
Маловисківського РВ
УДСНС України
у Кіровоградській області
майор служби ц.з.
_____________________Л.Б. Валеулов

Керуючий справами
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УКРАЇНА
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РІШЕННЯ
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№ 41
м. Мала Виска

Про вибуття прийомної дитини
Полосюк Н.С., 29.11.1997р.н. з
прийомної сім’ї на базі родини
гр. Казанак А.Є. та гр. Казанак О.А. та
припинення
дії
договору
і
затвердження висновку Комісії з
питань захисту прав дитини
Керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону
України «Про охорону дитинства», Закону України «Про забезпечення
організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування», постановою кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002
року № 565 «Про затвердження Положення про прийомну сім’ю», постановою кабінету
Міністрів України від 31 січня 2007 року № 81 «Про затвердження Порядку призначення і
виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за
надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за
принципом «гроші ходять за дитиною»», постановою Кабінету Міністрів України від 24
вересня 2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із
захистом прав дитини» зі змінами та доповненнями, наказом Міністерства України у
справах сім’ї, молоді та спорту від 18.07.2008 № 82 «Про удосконалення роботи служб у
справах дітей щодо розвитку сімейних форм виховання», положенням про Службу у
справах сім’ї та дітей виконавчого комітету Маловисківської 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, враховуючи витяг з протоколу № 1 засідання Комісії з питань захисту прав
дитини виконавчого комітету Маловисківської міської ради від 23 січня 2019 року,
виконавчий комітет міської ради, ВИРІШИВ:
1.
Вивести з .02.2019 Полосюк Наталію Сергіївну, 29.11.1997р.н. з прийомної сім’ї
на базі родини гр. Казанак Алли Євгеніївни, 02.04.1961р.н., паспорт серії ЕА 063181,
виданий 20.02.1996р.н., Маловисківським РВ УМВС України в Кіровоградській області та

гр. Казанак Олександра Анатолійовича, 16.06.1963р.н., паспорт серії ЕА 553734, виданий
24.11.1998р.н. Маловисківським РВ УМВС України в Кіровоградській області,
проживаючих за адресою: вул. Квіткова, 83, м. Мала Виска, Кіровоградської області у
зв’язку з досягненням повноліття та відрахування із Центральноукраїнського
національного технічного університету.
2.
Припинити дію договору про влаштування дітей на виховання та спільне
проживання до прийомної сім’ї на базі родини Казанак А.Є. та Казанак О.А. від
08.11.2018 № 4 у зв’язку з досягненням прийомної дитини Полосюк Н.С., 29.11.1997р.н.,
повноліття та відрахування із Центральноукраїнського національного технічного
університету.
3.
Укласти договір щодо забезпечення функціонування прийомної сім’ї на базі
родини гр. Казанак Алли Євгеніївни, 02.04.1961 р.н., та Казанак Олександра
Анатолійовича, 16.06.1963р.н., та додаток до нього у зв’язку з виведенням Полосюк
Наталії Сергіївни, 29.11.1997р.н., з прийомної сім’ї на базі родини гр. Казанак А.Є. та
Казанак О.А., у якій перебуває прийомна дитина Кучеренко Анастасія Іванівна,
01.06.2002р.н.
4.
Службі у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету міської ради:
забезпечити підготовку до укладання договору між виконавчим комітетом міської
ради та прийомними батьками про забезпечення функціонування прийомної сім’ї на базі
родини гр. Казанак А.Є., 02.04.1961р.н., та Казанак О.А., 16.06.1963р.н., і додатку до
нього;
здійснювати контроль за умовами утримання, навчання та виховання прийомної
дитини Кучеренко Анастасії Іванівни, 01.06.2002р.н., щороку до 01 лютого готувати
відповідний звіт службі у справах дітей обласної державної адміністрації;
закріпити за прийомною сім’єю інспектора служби у справах сім’ї та дітей
виконавчого комітету міської ради;
забезпечити пільгове оздоровлення прийомної дитини Кучеренко А.І.,
01.06.2002р.н., у разі наявності відповідних путівок;
забезпечити соціальне супроводження прийомної сім’ї, в якій виховується дитина;
надавати різні види соціальних послуг, спрямованих на створення належних умов її
функціонування;
інспекторові служби у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету міської ради
надавати начальникові служби у справах дітей виконавчого комітету міської ради щорічну
інформацію про ефективність функціонування прийомної сім’ї.
5.
Відділу соціального захисту населення, праці та охорони здоров’я виконавчого
комітету міської ради:
припинити виплату коштів, прийомній матері гр. Казанак А.Є., 02.04.1961р.н., з
державного бюджету на утримання прийомної дитини Полосюк Наталії Сергіївни,
29.11.1997р.н., яка досягла повноліття та відрахована із Центральноукраїнського
національного технічного університету у відповідності з наказом № 109-ос від 03.07.2018,
у якому вона навчалась перебуваючи в прийомній сімʼї;
забезпечити продовження виплати державної соціальної допомоги на прийомну
дитину Кучеренко Анастасію Іванівну, 01.06.2002р.н., грошового забезпечення одному з
прийомних батьків у межах видатків, передбачених у державному бюджеті;
здійснювати зазначені виплати на дитину, грошове забезпечення прийомним
батькам щомісяця до 20 числа;
забезпечити пільгове оздоровлення прийомної дитини Кучеренко А.І.,
01.06.2002р.н., у разі наявності відповідних путівок.

6.
Рекомендувати комунальному некомерційному підприємству «Маловисківський
центр первинної медико-санітарної допомоги» Маловисківської районної ради:
закріпити дільничного лікаря за прийомною дитиною Кучеренко А.І.,
01.06.2002р.н.;
забезпечити проходження двічі на рік прийомною дитиною медичного огляду, у
разі необхідності здійснювати диспансерний нагляд;
надавати службі у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету міської ради
щорічний звіт про стан здоров’я прийомної дитини Кучеренко А.І., 01.06.2002р.н.,
дотримання прийомними батьками рекомендацій лікаря.
7.
Рекомендувати Маловисківському ВП ГУНП України у Кіровоградській області:
взяти під особливий контроль прийомну сім’ю на базі родини гр. Казанак А.Є. та
гр. Казанак О.А. з метою профілактики скоєння правопорушень та проявів насильства у
даній сім’ї та надавати службі у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету міської ради в
кінці року інформацію про відсутність проявів асоціальної поведінки з боку дитини та
прийомних батьків.
8.
Зобов’язати прийомних батьків вжити заходи щодо постановки прийомної дитини
Кучеренко Анастасії Іванівни, 01.06.2002р.н., на квартирний та соціальний квартирний
облік за місцем походження дитини, позбавленої батьківського піклування.
9.
Відділу соціального захисту населення, праці та охорони здоров’я виконавчого
комітету міської ради, рекомендувати Маловисківському ВП ГУНП України в
Кіровоградській області, комунальному некомерційному підприємству «Маловисківський
центр первинної медико-санітарної допомоги» Маловисківської районної ради надавати
інформацію про виконання завдань, визначених даним рішенням, службі у справах сім’ї та
дітей виконавчого комітету міської ради щороку до 20 грудня.
10.
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
№ 41 від 14.02.2019 року
ВИСНОВОК
Комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету
Маловисківської міської ради
про вибуття прийомної дитини Полосюк Наталії Сергіївни, 29.11.1997р.н.,
з прийомної сім’ї на базі родини гр. Казанак Алли Євгеніївни, 02.04.1961р.н.,
та гр. Казанак Олександра Анатолійовича, 16.06.1963р.н.,
і припинення дії договору № 4 від 08.11.2018
На засіданні Комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету
Маловисківської міської ради від 23 січня 2019 року було винесено питання про вибуття
прийомної дитини Полосюк Наталії Сергіївни, 29.11.1997р.н., з прийомної сім’ї на базі
родини гр. Казанак Алли Євгеніївни, 02.04.1961р.н., та гр. Казанак Олександра
Анатолійовича, 16.06.1963р.н., і припинення дії договору від 08.11.2018 № 4 у зв’язку з
досягненням прийомної дитини повноліття та відрахуванням із Центральноукраїнського
національного технічного університету м. Кропивницький.
Громадяни Казанак О.А. та Казанак А.Є. по місцю проживання характеризуються
позитивно.
Сім’я Казанак проживає у власному будинку в якому санітарно-гігієнічні умови
відповідають вимогам. Умови проживання добрі. В будинку затишно, чисто та охайно.
У прийомних дітей є власна вмебльована кімната з ліжками, столом, стільцем,
шафою та іншими меблями.
Прийомні батьки відповідально ставляться до виконання своїх обов’язків, а саме:
приймають активну участь в житті прийомних дітей, надаючи їм поради та підтримку у
вирішенні життєвих ситуаціях і питань, які постають перед дітьми, стверджують віру у
власні сили.
Слідкують за здоров’ям прийомних дітей, своєчасно, два рази на рік, надають
висновки про стан здоров’я дітей до служби у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету
міської ради, звертаються до лікаря та виконують його призначення.
Полосюк Наталія, незважаючи на думку та вмовляння прийомних батьків, за
власним бажанням припинила навчання в Кіровоградському національному технічному
університеті, закінчивши тільки 3-й курс.
Зі слів прийомної матері, Наталія перебуває у фактичному шлюбі та проживає в
смт. Капітанівка, Новомиргородського району, Кіровоградської області. Офіційно працює
в ДОЧП «Агротехнобуд» ВАТ «Капітанівський цукровий завод» прибиральницею. З
прийомними батьками зустрічається рідко, оскільки не бачить в цьому необхідності. На
телефонні дзвінки відповідає.
Досить самостійна в прийнятті важливих рішень, замкнена, вперта, нестримана,
має завищену самооцінку. Впевнена, що зробила правильний вибір на користь
самостійного сімейного життя.
З представниками служби у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету міської
ради не спілкується, на телефонні дзвінки не відповідає.
Кучеренко Анастасія з 03 вересня 2018 року навчається в державному навчальному
закладі «Кропивницький професійний ліцей побутового обслуговування за спеціальністю
«Кравець» в м. Кропивницький.
Усвідомлює необхідність в отримані освіти, але за період навчання
зарекомендувала себе, як пасивна студентка, бажання працювати на парах відсутнє.

Проявляє зацікавленість в вивченні деяких предметів.
Дівчина емоційно-вразлива, принципова, інколи нестримана; завжди відстоює
власну думку. З одногрупниками склалися добрі стосунки. В громадському житті групи
виявляє відносну активність. Від доручень куратора групи не відмовляється, виконує
роботу яку їй доручають.
Прийомні батьки винаймають квартиру для проживання Анастасії неподалік ліцею.
Забезпечують одягом, взуттям, продуктами харчування, предметами особистої гігієни,
гаджетами, канцтоварами, підручниками. Підтримують телефонний зв’язок з куратором
групи. Цікавляться її навчанням та поведінкою.
Дівчина прислухається до порад прийомних батьків, радиться з ними при
прийнятті важливих рішень, особливо з прийомною матір’ю, оскільки найбільше їй
довіряє. Приїздить додому кожну неділю, тому що дуже сумує за прийомними батьками.
Державно соціальна допомога на дітей, позбавлених батьківського піклування та
грошове забезпечення прийомним батькам виплачується регулярно, випадків невиплати
коштів протягом 2018 року не виявлено.
Беручи до уваги викладене вище, Комісія з питань захисту прав дитини виконавчого
комітету Маловисківської міської ради керуючись Законом України «Про охорону
дитинства», Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального
захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», постановою кабінету
Міністрів України від 26 квітня 2002 року № 565 «Про затвердження Положення про
прийомну сім’ю», постановою кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року № 81
«Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги на
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення
батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих
будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною»»,
постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866 «Питання
діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини» зі змінами та
доповненнями, наказом Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від
18.07.2008 № 82 «Про удосконалення роботи служб у справах дітей щодо розвитку
сімейних форм виховання», положенням про Службу у справах сім’ї та дітей виконавчого
комітету Маловисківської 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, вважає за доцільне:
1.
Вивести Полосюк Наталію Сергіївну, 29.11.1997р.н., з прийомної сім’ї на базі
родини гр. Казанак Алли Євгеніївни, 02.04.1961р.н., паспорт серії ЕА 063181, виданий
20.02.1996р.н., Маловисківським РВ УМВС України в Кіровоградській області та гр.
Казанак Олександра Анатолійовича, 16.06.1963р.н., паспорт серії ЕА 553734, виданий
24.11.1998р.н., Маловисківським РВ УМВС України в Кіровоградській області,
проживаючих за адресою: вул. Квіткова, 83, м. Мала Виска, Кіровоградської області у
зв’язку з досягненням повноліття та відрахуванням із Центральноукраїнського
національного технічного університету.
2.
Припинити дію договору влаштування дітей на виховання та спільне проживання
до прийомної сім’ї на базі родини Казанак А.Є. та Казанак О.А. від 08.11.2018 № 4 у
зв’язку з досягненням прийомної дитини Полосюк Н.С., 29.11.1997р.н., повноліття та
відрахуванням із Центральноукраїнського національного технічного університету м.
Кропивницький.
3.
Укласти договір щодо забезпечення функціонування прийомної сім’ї на базі
родини гр. Казанак Алли Євгеніївни, 02.04.1961р.н., та Казанак Олександра
Анатолійовича, 16.06.1963р.н., та додаток до нього у зв’язку з виведенням Полосюк
Наталії Сергіївни, 29.11.1997р.н., з прийомної сім’ї на базі родини гр. Казанак А.Є. та
Казанак О.А., у якій перебуває прийомна дитина Кучеренко Анастасія Іванівна,
01.06.2002р.н.

4.
Службі у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету міської ради:
забезпечити підготовку до укладання договору між виконавчим комітетом міської
ради та прийомними батьками про забезпечення функціонування прийомної сім’ї на базі
родини гр. Казанак А.Є., 02.04.1961р.н., та Казанак О.А., 16.06.1963р.н., і додатку до
нього;
здійснювати контроль за умовами утримання, навчання та виховання прийомної
дитини Кучеренко Анастасії Іванівни, 01.06.2002р.н., щороку до 01 лютого готувати
відповідний звіт службі у справах дітей обласної державної адміністрації;
закріпити за прийомною сім’єю інспектора служби у справах сім’ї та дітей
виконавчого комітету міської ради;
забезпечити пільгове оздоровлення прийомної дитини Кучеренко А.І.,
01.06.2002р.н., у разі наявності відповідних путівок;
забезпечити соціальне супроводження прийомної сім’ї, в якій виховується дитина;
надавати різні види соціальних послуг, спрямованих на створення належних умов її
функціонування;
інспекторові служби у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету міської ради
надавати начальникові служби у справах дітей виконавчого комітету міської ради щорічну
інформацію про ефективність функціонування прийомної сім’ї.
5.
Відділу соціального захисту населення, праці та охорони здоров’я виконавчого
комітету міської ради:
припинити виплату коштів прийомній матері, гр. Казанак А.Є., 02.04.1961р.н., з
державного бюджету на утримання прийомної дитини Полосюк Наталії Сергіївни,
29.11.1997р.н., яка досягла повноліття та відрахована із Центральноукраїнського
національного технічного університету у відповідності з наказом № 109-ос від 03.07.2018,
у якому вона навчалась перебуваючи в прийомній сімʼї;
забезпечити продовження виплати державної соціальної допомоги на прийомну
дитину Кучеренко Анастасію Іванівну, 01.06.2002р.н., грошового забезпечення одному з
прийомних батьків у межах видатків, передбачених у державному бюджеті;
здійснювати зазначені виплати на дитину, грошове забезпечення прийомним
батькам щомісяця до 20 числа;
забезпечити пільгове оздоровлення прийомної дитини Кучеренко А.І.,
01.06.2002р.н., у разі наявності відповідних путівок.
6.
Рекомендувати комунальному некомерційному підприємству «Маловисківський
центр первинної медико-санітарної допомоги» Маловисківської районної ради:
закріпити дільничного лікаря за прийомною дитиною Кучеренко А.І.,
01.06.2002р.н.;
забезпечити проходження двічі на рік прийомною дитиною медичного огляду, у
разі необхідності здійснювати диспансерний нагляд;
надавати службі у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету міської ради
щорічний звіт про стан здоров’я прийомної дитини Кучеренко А.І., 01.06.2002р.н.,
дотримання прийомними батьками рекомендацій лікаря.
7.
Рекомендувати Маловисківському ВП ГУНП України у Кіровоградській області:
взяти під особливий контроль прийомну сім’ю на базі родини гр. Казанак А.Є. та
гр. Казанак О.А. з метою профілактики скоєння правопорушень та проявів насильства у
даній сім’ї та надавати службі у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету міської ради в
кінці року інформацію про відсутність проявів асоціальної поведінки з боку дитини та
прийомних батьків.
8.
Зобов’язати прийомних батьків вжити заходи щодо постановки прийомної дитини
Кучеренко Анастасії Іванівни, 01.06.2002р.н., на квартирний та соціальний квартирний
облік за місцем походження дитини, позбавленої батьківського піклування.
Керуючий справами

Л.І. Линник

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

№ 42
м. Мала Виска

Про зарахування на квартирну чергу
Розглянувши заяву гр. Івандюк О.А., про зарахування їх на квартирний облік у
міській раді, за місцем проживання, 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, посвідчення серія С № 018608 виданого 23
червня 2015 року, взявши до уваги акт обстежень житлово-побутових умов проживання
громадян від 06 лютого 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.Івандюк Оксану Анатоліївну, 1982 р.н. та членів її сім”ї:
- Івандюк Наталю Віталіївну, 2003 р.н. - доньку;
- Івандюк Віталія Віталійовича, 2004 р.н, - сина -, як сім”ю загиблого військовослужбовця,
які проживають по пров. Гоголя, № 6 м. Мала Виска, (3 кімн., 41,0 кв.м. житл.пл.).
2. Внести відповідний запис до обліку громадян, що перебувають на квартирному обліку.
3. Довести до відома гр. Івандюк О.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 керуючу справами виконавчого
комітету Маловисківської міської ради Линник Л.І.

Міський голова

Ю.Л.Гульдас

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

№ 43
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 «Чебурашка», 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 «Чебурашка» м. Мала Виска на період з 1 лютого 2019 року по 1 лютого 2020
року таким громадянам:
- Кривошеєв Сергій Геннадійович – син Кривошеєв Андрій;
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

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

№ 44
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 пільгу у розмірі 50 відсотків по батьківській платі за відвідування їхніми
дітьми дошкільного навчального закладу міськради «Ромашка» м. Мала Виска на період з
1 лютого 2019 року по 1 лютого 2020 року таким громадянам:
- Надюк Олена Валеріївна –син Надюк Сергій.
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

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

№ 45
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 50 відсотків по батьківській платі за відвідування їхніми
дітьми дошкільного навчального закладу міськради «Колобок» м. Мала Виска на період з
1 лютого 2019 року по 1 лютого 2020 року таким громадянам:
- Шамкій Маріанні Вікторівні –син Сичик Станіслав та дочка Сичик Катерина.
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

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

№ 46
м. Мала Виска

Про розгляд заяв громадян щодо
надання пільг по батьківській платі за
навчання у Маловисківській школі
мистецтв міської ради
Розглянувши заяви громадян міської територіальної громади з проханням надати
пільгу по батьківській платі за навчання їхніми дітьми у Маловисківській школі мистецтв
Маловисківської міської ради, врахувавши їх сімейний та фінансовий стан, відповідно до
постанов Кабінету Міністрів України від 06.07.1992 року № 374 «Про плату за навчання у
державних школах естетичного виховання дітей», від 25.03.1997 року № 260 «Про
встановлення розміру плати за навчання у державних школах естетичного виховання
дітей, рішення сесії Маловисківської міської ради від 30.09.2016 року № 321 «Про
затвердження розміру плати батьків за навчання в Маловисківській дитячій школі
мистецтв», виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Надати пільгу у розмірі по 100 відсотків кожному по батьківській платі за
навчання їхніми дітьми Маловисківської школи естетичного виховання дітей на період
навчального року з 1 лютого 2019 року по 01 червня 2019 року слідуючим громадянам:
- Шпунтенко Інні Миколаївні – дочка Шпунтенко Аліна.
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

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

№ 47
м. Мала Виска

Про виділення коштів
поховання гр. З.М.А.

на

Розглянувши заяву гр. З.О.А. ( ЕА № --------- виданий Маловисківським РВ УМВС
України ------------ року), який проживає за адресою: вул.Є. а, м. М.В., Кіровоградської
області, з проханням виділити кошти на поховання його брата гр.З.М.А., який помер
28.12.2018 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 20192020 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 ---- (-------) гривень гр. З.О.А. на поховання брата гр.
З.М.А.
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

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

№ 48
м. Мала Виска

Про зміну номера житлового будинку за
адресою: м. Мала Виска вул. Велігіна
Розглянувши заяву гр. Іванченко С.Ф., яка проживає в м. Мала Виска по
вулиці Велігіна буд.23, з проханням змінити нумерацію житловому будинку по вулиці
Велігіна в Мала Виска, з номера 23 на номер 23-Б, в зв’язку з технічною помилкою в
технічному паспорті на житловий будинок, відповідно до статті 40 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Змінити нумерацію житловому будинку по вул.Велігіна у місті Мала Виска з номера 23
на номер 23-Б.
2. Направити дане рішення в Маловисківське бюро технічної інвентаризації для внесення
змін до технічної документації житлового будинку.
3. Гр. Іванченко С.Ф. 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 лютого 2019 року

№ 49
м. Мала Виска

Про надання грошової допомоги
гр. Б.О.М.
Розглянувши заяву гр. Б.О.М. (паспорт серія ЕА № --------виданий
Маловисківським РВ УМВС України в Кіровоградській області 24.12.1999 року), яка
проживає в м. Мала Виска, вул.Г.,буд № 154, з проханням надати допомогу їй на
лікування, 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, затверджена рішенням міської ради
№ 1227 від 25 жовтня 2018 року, виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Виділити гр. Б.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».
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

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

№ 50
м. Мала Виска

Про надання грошової допомоги
гр. Д.В.Г.
Розглянувши заяву гр. Д.В.Г. (паспорт серія ЕА № ----- виданий Маловисківським
РВ УМВС України в Кіровоградській області 04.07.2000 року), який проживає в м. Мала
Виска, вул.М.К.,буд № 9, з проханням надати допомогу йому на лікування, 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, затверджена рішенням міської ради № 1227 від 25 жовтня
2018 року, виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Виділити гр. Д.В.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».
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

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

№ 51
м. Мала Виска

Про надання грошової допомоги
гр. Г.Т.І.
Розглянувши заяву гр. Г.Т.І.(паспорт серія ЕВ № -----виданий Маловисківським РВ
УМВС України в Кіровоградській області 16.06.2004 року), яка проживає в м. Мала
Виска, вул.М.,буд № 17, з проханням надати допомогу їй на лікування, 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, затверджена рішенням міської ради № 1227 від 25 жовтня
2018 року, виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Виділити гр. Г.Т.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».
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

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

№ 52
м. Мала Виска

Про надання грошової допомоги
гр. С.С.Б.
Розглянувши заяву гр. С.С.Б. (паспорт серія ЕВ № ---------виданий
Маловисківським РВ УМВС України в Кіровоградській області 23.01.2002 року), яка
проживає в м. Мала Виска, вул.Ц.,буд № 64, кв. № 28, з проханням надати допомогу їй на
лікування, 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, затверджена рішенням міської ради
№ 1227 від 25 жовтня 2018 року, виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Виділити гр. С.С.Б. грошову допомогу у розмірі ------(---------) гривень на
лікування.
2. Кошти, вказані в п.1 даного рішення, виділити по коду 3242 «Інші видатки на
соціальний захист».
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В.

Міський голова

Ю.Л.Гульдас

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

№ 53
м. Мала Виска

Про надання грошової допомоги
гр. Г. І.В.
Розглянувши заяву гр. Г.І.В. (паспорт серія ЕВ № --------- виданий
Маловисківським РВ УМВС України в Кіровоградській області 11.04.2014 року), яка
проживає в с. Олександрівка, вул.С.,буд № 22, з проханням надати допомогу їй на
лікування, 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, затверджена рішенням міської ради
№ 1227 від 25 жовтня 2018 року, виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Виділити гр. Г.І.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».
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

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

№ 54
м. Мала Виска

Про надання грошової допомоги
гр. Г.І.П.
Розглянувши заяву гр. Г.І.П. (паспорт серія ЕВ № -------- виданий Маловисківським
РВ УМВС України в Кіровоградській області 03.06.1997 року), яка проживає в м. Мала
Виска, вул.Ш,буд № 3, кв. № 113, з проханням надати допомогу їй на лікування,
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, затверджена рішенням міської ради № 1227 від 25 жовтня
2018 року, виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Виділити гр. Г.І.П. грошову допомогу у розмірі -----(--------) гривень на
лікування.
2. Кошти, вказані в п.1 даного рішення, виділити по коду 3242 «Інші видатки на
соціальний захист».
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В.

Міський голова

Ю.Л.Гульдас

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

№ 55
м. Мала Виска

Про надання грошової допомоги
гр. К. Ю.Ф.
Розглянувши заяву гр. К.О.В. (паспорт серія ЕА № ------- виданий Маловисківським
РВ УМВС України в Кіровоградській області 05.05.2000 року), яка проживає в м. Мала
Виска, вул. У.,буд № 36, з проханням надати допомогуна лікування її чоловіка гр. К.Ю.Ф.
врахувавши скрутний матеріальний стан сім”ї 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, затверджена рішенням міської ради № 1227 від
25 жовтня 2018 року, виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Виділити гр. К.О.В. грошову допомогу у розмірі ----- (------- ) гривень на
лікування її чоловіка гр.. К.Ю.Ф.
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

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

№ 56
м. Мала Виска

Про надання грошової допомоги
гр. Ш.В.К.
Розглянувши заяву гр. Ш.В.К. (паспорт серія ЕА № ------- виданий
Маловисківським РВ УМВС України в Кіровоградській області 24.02.1999 року), який
проживає в с. Паліївка, вул. М.,буд № 5, з проханням надати допомогу на лікування його
дружини гр.. Ш.Т.О. врахувавши скрутний матеріальний стан сім»ї та діагноз 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,
затверджена рішенням міської ради № 1227 від 25 жовтня 2018 року, виконавчий комітет
міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Виділити гр. Ш.В.К. грошову допомогу у розмірі ------ (-----) гривень на
лікування його дружини гр. Ш.Т.О.
2. Кошти, вказані в п.1 даного рішення, виділити по коду 3242 «Інші видатки на
соціальний захист».
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В.

Міський голова

Ю.Л.Гульдас

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

№ 57
м. Мала Виска

Про надання грошової допомоги
гр. М. Р.В.
Розглянувши заяву гр. М.Р.В. (паспорт серія ЕВ № ----- виданий Маловисківським
РВ УМВС України в Кіровоградській області 06.12.1999 року), який проживає в м. Мала
Виска, вул. Б., буд № 82, з проханням надати допомогу йому на лікування, врахувавши
скрутний матеріальний стан сім”ї та діагноз 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, затверджена рішенням міської ради № 1227 від
25 жовтня 2018 року, виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Виділити гр. М.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».
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

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

№ 58
м. Мала Виска

Про надання грошової допомоги
гр. Б.М.М.
Розглянувши заяву гр. Б.М.М. (паспорт серія ЕА № ----- виданий Маловисківським
РВ УМВС України в Кіровоградській області 20.03.1996 року), яка проживає в м. Мала
Виска, вул. І.Ф., буд № 13, з проханням надати допомогу їй на лікування, врахувавши
скрутний матеріальний стан сім”ї та діагноз 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, затверджена 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.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».
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

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

№ 59
м. Мала Виска

Про надання грошової допомоги
гр. Г.Д.Б.
Розглянувши заяву гр. Г.Д.Б. (паспорт серія ЕА № ----- виданий Маловисківським
РВ УМВС України в Кіровоградській області 22.06.2001 року), який проживає в с.
Заповідне, вул. Ж. буд № 3, з проханням надати допомогу йому на лікування,
врахувавши скрутний матеріальний стан сім”ї та діагноз 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, затверджена рішенням міської ради
№ 1227 від 25 жовтня 2018 року, виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Виділити гр. Г.Д.Б. грошову допомогу у розмірі ----- (--------) гривень на
лікування.
2. Кошти, вказані в п.1 даного рішення, виділити по коду 3242 «Інші видатки на
соціальний захист».
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В.

Міський голова

Ю.Л.Гульдас

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

№ 60
м. Мала Виска

Про надання грошової допомоги
гр. Л.Л.Г.
Розглянувши заяву гр. Л.Л.Г.(паспорт серія ЕА № ------ виданий Маловисківським
РВ УМВС України в Кіровоградській області 20.12.1995 року), яка проживає в м. Мала
Виска, вул. Ш., буд № 3, кв. № 20 з проханням надати допомогу їй на лікування,
врахувавши скрутний матеріальний стан сім”ї та діагноз 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, затверджена рішенням міської ради
№ 1227 від 25 жовтня 2018 року, виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Виділити гр. Л.Л.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».
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

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

№ 61
м. Мала Виска

Про надання грошової допомоги
гр. Д.Л.Й.
Розглянувши заяву гр. Д.Л.Й.(паспорт серія ЕА № ----- виданий Маловисківським
РВ УМВС України в Кіровоградській області 30.05.1996 року), яка проживає в м. Мала
Виска, вул. Б., буд № 16, з проханням надати допомогу їй на лікування, врахувавши
скрутний матеріальний стан сім”ї та діагноз 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, затверджена рішенням міської ради № 1227 від
25 жовтня 2018 року, виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Виділити гр. Д.Л.Й. грошову допомогу у розмірі ------- (-----) гривень на
лікування.
2. Кошти, вказані в п.1 даного рішення, виділити по коду 3242 «Інші видатки на
соціальний захист».
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В.

Міський голова

Ю.Л.Гульдас

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

№ 62
м. Мала Виска

Про надання грошової допомоги
гр. К.Р.П.
Розглянувши заяву гр. Б.Г.О. (паспорт серія ЕА № ------ виданий Маловисківським
РВ УМВС України в Кіровоградській області 24.02.2000 року), яка проживає в м. Мала
Виска, вул. К.буд № 6/1, з проханням надати допомогу на лікування її підопічної гр..
К.Р.П., врахувавши скрутний матеріальний стан підопічної та її діагноз, 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, затверджена 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.О. грошову допомогу у розмірі ------ (------- ) гривень на
лікування її підопічної гр. К.Р.П.
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

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

№ 63
м. Мала Виска

Про надання грошової допомоги
гр. С.О.Л.
Розглянувши заяву гр. С.О.Г. (паспорт серія ЕА № ------ виданий Маловисківським
РВ УМВС України в Кіровоградській області 03.01.1996 року), яка проживає в м. Мала
Виска, пров. І.С., буд № 10 а, з проханням надати допомогу на лікування її дочкигр.
С.О.Л. врахувавши скрутний матеріальний стан сім”ї та діагноз 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, затверджена рішенням міської ради
№ 1227 від 25 жовтня 2018 року, виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Виділити гр. С.О.Г. грошову допомогу у розмірі ----- (--------) гривень на
лікування її дочки гр. С.О.Л.
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

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

№ 64
м. Мала Виска

Про надання грошової допомоги
гр. Г. А.Л.
Розглянувши заяву гр. Г.А.Л. (паспорт серія ЕА № ------ виданий Маловисківським
РВ УМВС України в Кіровоградській області 03.06.1997 року), який проживає в м. Мала
Виска, пров. А., буд № 4, з проханням надати допомогу йому на лікування, врахувавши
скрутний матеріальний стан сім”ї та діагноз 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, затверджена рішенням міської ради № 1227 від
25 жовтня 2018 року, виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Виділити гр. Г.А.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».
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

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

№ 65
м. Мала Виска

Про надання грошової допомоги
гр. Л. М.В.
Розглянувши заяву гр. К.Н.П. (паспорт серія ЕА № ------- виданий
Маловисківським РВ УМВС України в Кіровоградській області 02.11.2000 року), яка
проживає в м. Мала Виска, вул. О.К., буд № 9, з проханням надати допомогу на лікування
її матері гр. Л.М.В., врахувавши скрутний матеріальний стан сім”ї та діагноз 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,
затверджена рішенням міської ради № 1227 від 25 жовтня 2018 року, виконавчий комітет
міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Виділити гр. К.Н.П. грошову допомогу у розмірі ------- (-------) гривень на
лікування її матері гр. Л.М.В..
2. Кошти, вказані в п.1 даного рішення, виділити по коду 3242 «Інші видатки на
соціальний захист».
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В.

Міський голова

Ю.Л.Гульдас

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

№ 66
м. Мала Виска

Про надання грошової допомоги
гр. Т.Н.П.
Розглянувши заяву гр. Т.Н.П.(паспорт серія ЕА № ------ виданий Маловисківським
РВ УМВС України в Кіровоградській області 25.02.2002 року), яка проживає в м. Мала
Виска, вул. П., буд № 24, з проханням надати допомогу їй на лікування, врахувавши
скрутний матеріальний стан сім”ї та діагноз 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, затверджена рішенням міської ради № 1227 від
25 жовтня 2018 року, виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Виділити гр. Т.Н.П. грошову допомогу у розмірі ---- (-----) гривень на лікування.
2. Кошти, вказані в п.1 даного рішення, виділити по коду 3242 «Інші видатки на
соціальний захист».
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В.

Міський голова

Ю.Л.Гульдас

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

№ 67
м. Мала Виска

Про надання грошової допомоги
гр. Ш.Т.В.
Розглянувши заяву гр. Ш.Т.В.(паспорт серія ЕА № ------ виданий Маловисківським
РВ УМВС України в Кіровоградській області 25.01.1996 року), яка проживає в м. Мала
Виска, вул. П.С., буд № 55, з проханням надати допомогу їй на лікування, врахувавши
скрутний матеріальний стан сім”ї та діагноз 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, затверджена рішенням міської ради № 1227 від
25 жовтня 2018 року, із внесеними змінами, виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Виділити гр. Ш.Т.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».
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

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

№ 68
м. Мала Виска

Про надання грошової допомоги
гр. К. М.Л.
Розглянувши заяву гр. К.М.Л. (паспорт №------- виданий Маловисківським РВ
УМВС України в Кіровоградській області 26.04.2018 року), яка проживає в с. Паліївка,
вул. П., буд № 23, з проханням надати допомогу на відшкодування наслідків пожежі в її
житлового будинку, яка сталася 25 січня 2019 року, врахувавши скрутний матеріальний
стан сім”ї, 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,
затверджена рішенням міської ради № 1227 від 25 жовтня 2018 року, виконавчий комітет
міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Виділити гр. К.М.Л. грошову допомогу у розмірі ----- (-----------) гривень на
відшкодування наслідків пожежі у її житловому будинку, який розташований за адресою:
с. Паліївка, вул Покрови, № 23.
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 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 лютого 2019 року

№ 69
м. Мала Виска

Про
надання
дозволу
на
розміщення
інформаційних
наметів та офіційних агітаційних
матеріалів на території міста
Мала Виска ПП «Радикальна
партія Олега Ляшка»
З метою забезпечення дотримання на території Маловисківської міської ради
вимог Конституції України щодо вільного вираження громадянами своїх поглядів і
переконань, керуючись ст. 34 Конституції України, ст. 12 Закону України “Про політичні
партії в Україні”, ст. 20 Закону України “Про об`єднання громадян” , пп.3 ч.1 делегованих
повноважень ст.38 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 16 Закону
України “ Про благоустрій населених пунктів”, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:
1.

2.
3.

Надати дозвіл Маловисківській районній організації «Радикальна партія Олега
Ляшка» на розміщення інформаційних наметів та офіційних агітаційних матеріалів на
території міста Мала Виска за адресами: вул. Центральна 82 (площа біля РБК), вул.
Центральна 76 (центральна площа міста), вул. Шевченка 5В (біля магазину
АВІЛОНА), вул. Містечкова 47/33 (біля магазину «Монарх») з 05.03.19 року по
29.03.2019 року.
Під час проведення інформаційної компанії дотримуватись правил благоустрою та
утримувати прилеглу територію (в радіусі 2 метра) у належному санітарному стані.
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 лютого 2019 року

№ 70
м. Мала Виска

Про організацію харчування
учнів та вихованців закладів освіти
Маловисківської міської ради
Керуючись ст. 140. 146 Конституції України, підпунктом 5 п «а», підпунктом 8 п.
«б» ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законами України
«Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про статус і
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»,
постанови Кабінету Міністрів України від 02 лютого 2011 року № 116 «Про затвердження
порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та
професійно-технічних навчальних закладах», від 17 квітня 2006 року № 298/227 «Про
затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних
закладах», наказом Міністерства освіти і науки України від 21 листопада 2002 року № 667
«Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у
державних і комунальних дошкільних та інтернат них навчальних закладах», з метою
забезпечення якісного харчування та дотримання гарантійних пільг дітей закладів освіти
Маловисківської міської ради виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1.
Відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Маловисківської
міської ради забезпечити організацію харчування учнів та вихованців закладів середньої,
дошкільної освіти у Маловисківської міської ради у межах відповідних бюджетних
призначень на 2019 рік.
2.
Встановити вартість харчування одного учня та вихованців в закладах освіти
Маловисківської міської ради з 01 січня 2019 по 31 грудня 2019 року згідно з додатком 1.
3.
Затвердити перелік категорій учнів та вихованців закладів освіти
Маловисківської міської ради, які звільняються від плати за харчування, згідно додатку 2
та визначити початок звільнення від плати за харчування з дня подання заяви та
відповідних документів до закладу освіти матері (батька) або особою, яка їх заміняє.
4.
Затвердити Порядок організації харчування дітей, батьки яких є учасниками
АТО (ООС), на 2019 рік (додаток 3).
5.
Встановити знижку щодо плати для батьків за харчування дітей у закладах
дошкільної освіти у розмірі 50% сім'ям, які мають трьох і більше дітей.
6. Встановити розмір плати, що вносять батьки або особи, які їх заміняють, за
харчування дітей у закладах дошкільної освіти на рівні 60 % від повної вартості на день.
7.
Дозволити керівникам закладів освіти за рахунок спонсорів, батьків
збільшувати вартість харчування однієї дитини за умови дотримання чинного
законодавства України.

8. . Рішення виконавчого комітету міської ради від 13.09.2018 р. № 324 «Про
організацію харчування учнів та вихованців закладів освіти Маловисківської міської
ради» вважати таким, що втратило чинність.
9.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В.

Міський голова

Ю.Л.Гульдас

Додаток 1
до рішення виконкому
від 14.02.2019 року № 70
ВАРТІСТЬ
харчування одного учня та вихованця в закладах освіти Маловисківської міської ради з 01
січня 2019 року по 31 грудня 2019 року
Категорія
1
Для вихованців закладів
дошкільної освіти
Для учнів 5-11 класів пільгових
категорій закладів середньої
освіти (сніданок)
Для учнів пільгових категорій
закладів середньої освіти, які
відвідують групи продовженого
дня (обід)
Для учнів 1- 4 класів закладів
середньої освіти (сніданок)

Керуючий справами

Вартість харчування, грн
2
25,00
12,5

12,5

12,5

Л.І.Линник

Додаток 2
до рішення виконкому
від 14.02.2019 року № 70
ПЕРЕЛІК
Категорій учнів та вихованців в закладах освіти Маловисківської міської ради, які
звільняються від плати за харчування
Встановити пільгу 100 % у вигляді безкоштовного харчування :
- учням 1-4 класів закладів освіти пільгових категорій;
- учням із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну
соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям»;
- дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування;
- дітям осіб, які мають посвідчення учасника бойових дій та безпосередньо брали участь в
антитерористичній операції в східних областях України, зникли безвісти, потрапили в
полон чи отримали інвалідність під час участі в АТО (ООС). Діти померлих учасників
АТО (ООС).
- дітям із сімей переселенців із зони АТО (ООС);
- вихованцям із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про
державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям».
- дітям працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових
обов'язків.
- вихованцям закладів дошкільної освіти, у сім'ях яких сукупний дохід на кожного члена
за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму
(гарантованого мінімуму), а також вихованці закладів дошкільної освіти із сімей, які
отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу
малозабезпеченим сім'ям».
- вихованцям закладів дошкільної освіти та учні закладів середньої освіти, які потерпіли
внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.
- учням з особливими освітніми потребами.

Керуючий справами

Л.І.Линник

Додаток 3
до рішення виконкому
від 14.02.2019 року № 70
ПОРЯДОК
Організації харчування дітей, батьки яких є учасниками АТО (ООС),
на 2019 рік
Даний Порядок регламентує питання щодо організації харчування у 2019 році
учнів та вихованців закладів освіти Маловисківської ОТГ, батьки яких є учасниками
антитерористичної операції на сході України (ООС).
1. Категорії учнів та вихованців закладів освіти, які звільняються від сплати за
харчування:

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

1.6

Категорія
Діти, батьки яких загинули під час участі
в АТО (ООС)
Діти, батьки яких є учасниками бойових
дій на території проведення АТО (ООС)
Діти, батьки яких беруть участь в АТО
(ООС)
Діти, батьки яких отримали інвалідність
під час участі а АТО (ООС)
Діти,батьки яких зникли безвісти або
потрапили в полон під час участі в АТО
(ООС)
Діти, померлих учасників АТО (ООС)

Термін надання пільги
Протягом 2019 року
Протягом 2019 року
Протягом перебування в
зоні АТО (ООС)
Протягом 2019 року
Протягом перебування в
полоні тощо
Протягом 2019 року

2. Перелік документів, що подаються до закладів освіти для отримання пільги:
2.1.
Діти, віднесені до категорії 1.1., 1.6. звільняються від плати за
харчування на підставі таких документів: заяви матері (батька) або
особи, яка їх замінює, про звільнення від плати за харчування, копії
свідоцтва про смерть або довідки про загибель під час проведення АТО.
2.2.
Діти, віднесені до категорії 1.2, звільняються від плати за харчування на
підставі таких документів: заяви матері (батька) або особи, яка їх
замінює, про звільнення від плати за харчування, копії посвідчення
учасника бойових дій в зоні антитерористичної операції на сході
України.
2.3.
Діти, віднесені до категорії 1.3., звільняються від плати за харчування на
підставі таких документів: заяви матері (батька) або особи, яка їх
замінює, про звільнення від плати за харчування, довідки з військової
частини або інших військових формувань, щодо перебування
військовослужбовця в зоні АТО.
2.4.
Діти, віднесені до категорії 1.4., звільняються від плати за харчування на
підставі таких документів: заяви матері (батька) або особи, яка їх
заміняє, про звільнення від плати за харчування, копії посвідчення
інваліда війни, що отримано внаслідок служби в зоні антитерористичної
операції на сході України.
2.5.
Діти віднесені до категорії 1.5., звільняються від плати за харчування на
підставі таких документів: заяви матері (батька) або особи, яка їх
заміняє, про звільнення від плати за харчування, копії довідки з

військової частини або інших військових формувань, щодо перебування
військовослужбовця у полоні, визнання його зниклим безвісти тощо.
3. Учні, вихованці, які віднесені до категорій, зазначених в пунктах 1.1., 1.2., 1.4.
та 1.6., звільняються від плати за харчування з дня подання заяви до закладу
освіти до 31 грудня 2019 року.

Керуючий справами

Л.І.Линник

