
З 01.01.2018 року в 

Маловисківській громаді почав 

працювати відділ соціального 

захисту населення, праці та 

охорони здоров’я виконавчого 

комітету Маловисківської міської 

ради. 

 Консультації спеціалістів з питань 

соціальних послуг, які надаються в 

Маловисківській міській 

об’єднаній територіальній громаді  

ви можете отримати, звернувшись 

до спеціалістів відділу за адресою 

вул. Центральна, 79,   або до 

уповноважених осіб у старостатах 

Маловисківської міської ради:  

Паліївського (адміністративне 

приміщення в с.Паліївка, ), 

Олександрівського 

(адміністративне приміщення 

с.Олександрівка) та 

Первомайського (адміністративне 

приміщення с.Первомайське) 

старостатів. 

Також Ви можете 

отримали роз’яснення та 

допомогу: 

- з питань монетизації 

житлової субсидії;  

- у зібранні документів та 

складання клопотання для 

оформлення осіб до будинку-

інтернату; 

- щодо запровадження  

нових ініціатив Мінсоцполітики 

на рівні держави:  «пакунок 

малюка»,  «муніципальна няня».   

Перелік соціальних послуг, за якими можна 

звернутися до відділу:  

 прийом та здача для обробки до управління 

соціального захисту населення 

Маловисківської РДА документів на всі види 

державних соціальних допомог, пільг та 

житлових субсидій; 

 оздоровлення дітей пільгових категорій;  

 отримання висновку опікунської ради щодо 

питань недієздатних осіб, або осіб 

дієздатність яких обмежена;  

 вирішення питань щодо здійснення заходів у 

сфері запобігання та протидії домашньому 

насильству і насильству за ознакою статі;   

 виплата компенсаційних коштів за пільговий 

проїзд автомобільним транспортом окремим 

категоріям громадян на приміських 

маршрутах; 

 виплата матеріальної допомоги для 

відшкодування вартості проїзду громадянам, 

які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи; 

  виплата грошової допомоги інвалідам війни 

та учасникам бойових дій, яким виповнилося 

90 років і більше;  

 виплата грошової допомоги інвалідам по 

зору;  

 виплата грошової допомоги учасникам 

ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС;  

 виплата грошової допомоги ветеранам 

Великої Вітчизняної війни; 

  виплата матеріальної допомоги учасникам 

АТО (ООС); 

 виплата одноразової матеріальної допомоги 

ВПО;  

 виплата матеріальної допомоги до Дня 

вшанування учасників бойових дій на 

території інших держав; 

 виплата допомоги для забезпечення осіб з 

інвалідністю, дітей з інвалідністю технічними 

засобами для використання в побутових 

умовах; 

  виплата одноразової матеріальної допомоги 

до  Дня осіб з інвалідністю; 

  виплату одноразової матеріальної допомоги 

до  Дня осіб похилого віку та інші виплати 



Інформацію про 

соціальні послуги, які 

надаються відділом 

соціального захисту 

населення, праці та 

охорони здоров’я 

виконкому 

Маловисківської міської 

ради, Ви можете 

отримати, 

ознайомившись з 

матеріалами  на сайті 

Маловисківської міської 

ради (https://

www.mviskarada.gov.ua) 

та з інформацією, 

розміщеною на 

інформаційних щитах, 

що знаходяться  на 

першому поверсі у 

приміщенні 

Маловисківської міської 

ради, вул. Спортивна, 6, 

м. Мала Виска 

Кіровоградської області 

Відділ соціального 

захисту населення, 

праці та охорони 

здоров’я 

виконавчого 

комітету 

Маловисківської 

міської ради 
 

Відділ соціального захисту 

населення, праці та охорони 

здоров’я 

виконавчого комітету 

Маловисківської міської 

ОТГ знаходиться за 

адресою: 

м.Мала Виска 

вул..Центральна, 79 

(приміщення казначейської служби ) 

 

телефон: 5-16-05 

 

графік роботи: 

понеділок – середа з 8.00 до 

17.15 

п’ятниця – з 8.00 до 16.00 

перерва з 12.00. до 13.00 

https://www.mviskarada.gov.ua
https://www.mviskarada.gov.ua

