
 

 
 

У К Р А Ї Н А 

М А Л О В И С К І В С Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А 

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 14 травня 2020 року           № 171 

м. Мала Виска 

 

Про звіт про виконання бюджету 

Маловисківської міської об’єднаної 

територіальної громади за  

січень – квітень 2020 року 
 
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 ОТГ за   січень-квітень 2020 року ,  відповідно до підпункту 

1 частини «а» статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статті 80 Бюджетного кодексу України, виконавчий комітет 

Маловисківської міської ради,-  

             

                                                             ВИРІШИВ:   

 

1. Затвердити офіційний висновок щодо виконання дохідної частини 

загального фонду  Маловисківського міського бюджету об’єднаної 

територіальної громади за  січень – квітень 2020  року .  

2. Опублікувати це рішення на офіційному сайті міської ради не пізніше 

ніж у десятиденний строк з дня його прийняття. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради     

Бакалінського О.М. 

 

 

Міський голова                                                                  Ю.ГУЛЬДАС 

 

 

 

 

 



 
 

У К Р А Ї Н А 

М А Л О В И С К І В С Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А 

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 14 травня 2020 року                  № 172 

м. Мала Виска 
 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

від 22.04.2020 року № 170 «Про запобігання поширенню 

на території Маловисківської міської ОТГ коронавірусу 

COVID-19» 

 

Керуючись ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», постановами Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 

“Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” (із змінами), від 

4 травня 2020 р. № 343 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів 

України», відповідно до протоколу засідання комісії ТЕБ ТНС виконавчого 

комітету Маловисківської міської ради від 12.05.2020 № 9, враховуючи 

відсутність на території Маловисківської міської об’єднаної територіальної 

громади випадків захворювання населення коронавірусною хворобою COV1D-

19 та письмове звернення директора КП «Міський ринок» за підписами 

суб’єктів господарювання (підприємців) ринку, виконавчий комітет 

Маловисківської міської ради,- 

 

                                                            ВИРІШИВ: 

 

1. У пункті 1 слова «до 11 травня2020 року» замінити словами «до 22 

 травня 2020 року». 

2. Підпункт 1.3 викласти в такій редакції: 

1) Заборонити проведення всіх масових (культурних, розважальних, 

спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів, крім 

наступних заходів; 

2)  індивідуальних тренувальних занять (біг, хода, їзда на велосипеді, фігурне 

катання, рух на активних візках спортсменів з інвалідністю);  

3) навчально-тренувальних зборів спортсменів національних збірних команд 

України з олімпійських, неолімпійських, національних видів спорту та 

видів спорту осіб з інвалідністю за умови забезпечення учасників засобами 

індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, а 

також дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів;  



4) перебування в громадських місцях без вдягнутих засобів індивідуального 
захисту, зокрема респіратора або захисної маски;  

5) переміщення групою осіб у кількості більше ніж дві особи, крім випадків 
службової необхідності та супроводження осіб, які не досягли 14 років, 

батьками, усиновлювачами, опікунами, піклувальниками, прийомними 

батьками, батьками-вихователями, іншими особами відповідно до закону 

або повнолітніми родичами дитини;  

6) перебування в громадських місцях осіб, які не досягли 14 років, без 

супроводу батьків, усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних 

батьків, батьків-вихователів, інших осіб відповідно до закону або 

повнолітніх родичів дитини. 

7) роботу суб’єктів господарювання, яка передбачає приймання 

відвідувачів, зокрема закладів громадського харчування (ресторанів, кафе 

тощо), торговельно-розважальних центрів, інших закладів розважальної 

діяльності, фітнес-центрів, закладів культури, торговельного і побутового 

обслуговування населення, крім: 

- торгівельного (виключно в магазинах, зокрема магазинах, що розташовані 

у торговельно - розважальних центрах) і побутового обслуговування 

населення за умови забезпечення персоналу (зокрема захист обличчя, очей, 

рук) та відвідувачів засобами індивідуального захисту, зокрема 

респіраторами або захисними масками, у тому числі виготовленими 

самостійно, перебування у приміщенні не більше одного відвідувача на 10 

кв. метрів торговельної площі, а також дотримання інших санітарних та 

протиепідемічних заходів;  

- роботи агропродовольчих ринків, які є операторами ринку харчових 

продуктів відповідно до Закону України “Про основні принципи та вимоги 

до безпечності та якості харчових продуктів” (далі - агропродовольчі 

ринки), за умови дотримання протиепідемічних вимог до діяльності 

агропродовольчих ринків, встановлених головним державним санітарним 

лікарем України;  

- провадження діяльності з надання фінансових послуг, діяльності 

фінансових установ і діяльності з інкасації та перевезення валютних 

цінностей, а також медичної практики, діяльності з виготовлення 

технічних та інших засобів реабілітації, ветеринарної практики, діяльності 

автозаправних комплексів, діяльності з продажу, надання в оренду, 

технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, періодичних 

випробувань автотранспортних засобів на предмет дорожньої безпеки, 

сертифікації транспортних засобів, їх частин та обладнання, технічного 

обслуговування реєстраторів розрахункових операцій, діяльності з 

підключення споживачів до Інтернету, поповнення рахунків мобільного 

зв’язку, сплати комунальних послуг та послуг доступу до Інтернету, 

ремонту офісної та комп’ютерної техніки, устаткування, приладдя, 

побутових виробів і предметів особистого вжитку, надання послуг 

хімчистки, поштової та кур’єрської діяльності, будівельних робіт, робіт із 

збирання і заготівлі відходів, діяльності кваліфікованих надавачів 



електронних довірчих послуг за умови забезпечення персоналу (зокрема 

захист обличчя, очей, рук) та відвідувачів засобами індивідуального 

захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, у тому числі 

виготовленими самостійно, а також дотримання відповідних санітарних та 

протиепідемічних заходів;  

- діяльності з надання послуг громадського харчування на відкритих (літніх) 

майданчиках просто неба за умови забезпечення дотримання відстані не 

менш як 1,5 метра між місцями для сидіння за сусідніми столами та 

розміщення не більш як двох клієнтів за одним столом (без урахування 

дітей віком до 14 років), діяльності з надання зазначених послуг із 

здійсненням адресної доставки замовлень та замовлень на винос за умови, 

що суб’єкт господарювання, який проводить таку діяльність, є оператором 

ринку харчових продуктів відповідно до Закону України “Про основні 

принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів”, та за 

умови забезпечення персоналу засобами індивідуального захисту (зокрема 

захист обличчя, очей, рук) і перебування відвідувачів, крім часу 

приймання їжі, у засобах індивідуального захисту, зокрема респіраторах 

або захисних масках, у тому числі виготовлених самостійно, а також 

дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів;  

- діяльності адвокатів, нотаріусів, аудиторів та психологів;  

- надання стоматологічної допомоги;  

- діяльності підприємств, установ, організацій, які забезпечують проведення 

навчально-тренувального процесу спортсменів національних збірних 

команд України з олімпійських, неолімпійських, національних видів 

спорту та видів спорту осіб з інвалідністю, спортсменів командних ігрових 

видів спорту професійних спортивних клубів, за умови забезпечення осіб 

засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними 

масками, у тому числі виготовленими самостійно, перебування в 

приміщенні не більш як однієї особи на 10 кв. метрів площі, а також 

дотримання інших санітарних та протиепідемічних заходів;  

- діяльності музеїв, музеїв просто неба та історико-культурних заповідників 

відповідно до подання керівника закладу культури та за рішенням 

власника (органу управління) без безпосереднього прийому відвідувачів та 

за умови забезпечення персоналу засобами індивідуального захисту, 

зокрема респіраторами або захисними масками, у тому числі 

виготовленими самостійно, а також дотримання відповідних санітарних та 

протиепідемічних заходів з урахуванням можливості доїзду працівників до 

закладу і належності працівників до груп ризику. Безпосередній прийом 

відвідувачів за умови забезпечення персоналу (зокрема захист обличчя, 

очей, рук) та відвідувачів засобами індивідуального захисту, зокрема 

респіраторами або захисними масками, у тому числі виготовленими 

самостійно, може здійснюватися за рішенням власника (органів 

управління);  

- діяльності підприємств, які працюють у галузі засобів масової 

інформації, зокрема точок продажу преси, друкарень, редакцій, 



логістичних підприємств у сфері доставки паперу та друкованих видань, а 

також телерадіоорганізацій, афілійованих з ними організацій, які 

забезпечують їх повноцінне функціонування, зокрема виробництво 

контенту, а також інших суб’єктів у сфері масової інформації, які 

забезпечують роботу засобів масової інформації та доставку контенту до 

телеглядача (провайдерів програмної послуги, операторів телекомунікацій, 

що забезпечують розповсюдження сигналу телебачення та радіомовлення), 

інших виробників аудіовізуального контенту;  

- здійснення журналістами та іншими працівниками засобів масової 

інформації телевізійної зйомки, виробництва телевізійного продукту, іншої 

журналістської діяльності, зокрема на вулицях населених пунктів, у 

приміщеннях підприємств, установ, організацій, органів державної влади 

тощо, за умови обмеження кількості осіб, задіяних для виробництва 

телевізійного продукту в одному місці, не більше 50 осіб, обмеження 

доступу до місця зйомки (знімального майданчика) сторонніх осіб та 

забезпечення усіх задіяних осіб засобами індивідуального захисту, зокрема 

респіраторами або захисними масками, у тому числі виготовленими 

самостійно, а також дотримання відповідних санітарних та 

протиепідемічних заходів;  

- роботи суб’єктів господарювання, пов’язаної з виробництвом 

аудіовізуальних творів, зокрема здійснення кіно- та відеозйомки на 

відкритому повітрі, у транспортних засобах, житлових будинках, спорудах, 

приміщеннях (у тому числі приміщеннях, призначених для зйомки 

аудіовізуальних творів (студії, павільйони), за умови обмеження кількості 

осіб, які здійснюють кіно- та відеозйомку в одному місці, не більше 

50 осіб, обмеження доступу до місця зйомки (знімального майданчика) 

сторонніх осіб та забезпечення усього персоналу, залученого до 

виробництва аудіовізуального твору, засобами індивідуального захисту, 

зокрема респіраторами або захисними масками, у тому числі 

виготовленими самостійно, а також дотримання інших санітарних та 

протиепідемічних заходів;  

- проведення у театрах, цирках, концертних організаціях, художніх 

(мистецьких) колективах за рішенням органів управління репетицій, 

тренувань та інших заходів, які не передбачають одночасного зібрання 

великої кількості осіб (до 50 осіб), без глядачів за умови забезпечення 

учасників засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або 

захисними масками, у тому числі виготовленими самостійно, а також 

дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів з 

урахуванням можливості доїзду працівників до закладу;  

- діяльності закладів розміщення, в яких проживають медичні працівники 

та особи в обсервації, а також інші особи відповідно до рішення Державної 

комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій.-   інших закладів, робота яких дозволена згідно з вимогами 

постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про 



запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» (зі 

змінами); 

3. Підпункт 1.4. викласти в такій редакції:  

3.1. Дозволити торгівлю харчовими продуктами та непродовольчими 

товарами та встановити наступні вимоги щодо профілактичних 

заходів протидії поширення коронавірусної хвороби COV1D-19 при 

здійсненні торгівлі харчовими продуктами та непродовольчими 

товарами на території КП «Міський ринок» та м’ясо – молочному 

критому павільйоні на його території: 

  наявність реєстрації ринку, як оператору ринку харчових продуктів 

відповідно до Закону України «Про основні принципи та вимоги до 

безпечності та якості харчових продуктів»; 

  допуск працівників ринку, продавців і відвідувачів на територію ринку 

здійснювати виключно за наявності вдягнутої медичної маски (у тому 

числі виготовленої самостійно) або респіратора та проходження 

безконтактного температурного скринінгу; 

  наявність на кожному вході (в’їзді) на територію ринку диспенсерів з 

антисептиком; 

  кількість відвідувачів, які одночасно перебувають на території ринку, 

не повинна перевищувати кількості, з розрахунку один покупець на 10 

метрів квадратних торгівельної площі ринку; 

  відстань між робочими місцями продавців складає не менше трьох 

метрів, відстань між відвідувачами складає не менше 1,5 метрів; 

  місця торгівлі обладнанні захисними екранами між продавцями і 

покупцями із плівки або пластику; 

  проведення дезінфекції контактних поверхонь кожні три години, 

прибирання та дезінфекція всіх приміщень, включаючи стаціонарні 

торгівельні місця - в кінці кожного робочого дня; 

  відсутність неконтрольованої (стихійної) торгівлі на території та на 

прилеглій до ринку території; 

  забезпечення постійного інформування відвідувачів ринку щодо 

встановлених обмежень, яких необхідно дотримуватись та щодо 

профілактики коронавірусної хвороби COVID-19; 

  ринком забезпечується контроль за дотриманням вимог щодо 

профілактичних заходів протидії поширення коронавірусної хвороби 

COVID-19 та оперативне усунення порушень. 

 

4. Відповідальність за дотриманням профілактичних та протиепідемічних 

заходів із запобігання гострої респіраторної хвороби,  спричиненої 

коронавірусом COVID-19, покласти на керівників закладів та об’єктів 

торгівлі, яким дозволено працювати.  

5. Рекомендувати Маловисківському відділу поліції Головного управління 

Національної поліції України в Кіровоградській області, Маловисківське 

районне управління Головного управління Держпродспоживслужби в 

Кіровоградській області посилити роботу та вжити термінові заходи щодо 



ліквідації стихійних та незаконних перевезень усіма видами 

автотранспорту на замовлення і таксі.   

6. На всіх об’єктах (приміщеннях), що залишаються працювати в період 

карантину забезпечити проведення: 

- вологого прибирання не рідше 3 разів на добу (підлога, санітарно-технічне 

обладнання, поручні, дверні ручки, інші контактні поверхні, візки, 

корзини, касові транспортери, тощо), у тому числі і по закінченню 

робочого дня з застосуванням зареєстрованих в Україні дезінфікуючих 

засобів; 

- режиму провітрювання з можливим використанням установок для 

знезараження повітря, які можуть працювати в присутності людей 

(рециркуляторів) або за їх відсутності бактерицидних ламп тощо. 

7. У разі загострення епідситуації на території Кіровоградської області робота 

суб’єктів господарювання передбачена даним рішенням виконавчого  

комітету Маловисківської міської ради призупиняється (з можливістю 

продовження).  

8. Всі інші пункти та підпункти рішення від 22.04.2020 року № 170 залишити 

без змін. 

9. Загальному відділу Маловисківської міської ради забезпечити 

оприлюднення даного рішення в засобах масової інформації. 

10. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                    Ю.ГУЛЬДАС 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

М А Л О В И С К І В С Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А 

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 14 травня  2020 року               № 173 

м. Мала Виска 

 

 

Про затвердження Положення та  

внесення змін до складу міської комісії з 

питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій  

 

Для координації діяльності центральних і місцевих органів виконавчої 

влади, підприємств, установ та організацій, пов’язаної з техногенно-

екологічною безпекою, захистом населення і територій, запобіганням і 

реагуванням на надзвичайні ситуації, керуючись Кодексом Цивільного Захисту 

України, статтями 38, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», постановою Кабінету Міністрів України від 16 лютого 1998 року № 

174 "Про Державну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій" та у зв’язку з кадровими змінами виконавчий комітет 

Маловисківської міської ради,- 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Затвердити Положення про міську комісію з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. 

2. Затвердити новий склад міської комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій, затвердити її склад (додається) 

3. Рішення від 12.03.2020 року № 119 «Про внесення змін до складу міської 

комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій» вважати таким, що втратило чинність.  

4. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою. 
 

 

 

Міський голова         Ю.  ГУЛЬДАС 
 



Додаток № 1 

до рішення виконавчого  

комітету міської ради 

                                                                                 14.05.2020 року № 173 
 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про міську комісію з питань  

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

 

1. Міська комісія з питань техногенно - екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій (далі - комісія) є постійно діючим органом, який 

утворений виконавчим комітетом міської ради (місцева комісія).  

 

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а 

також Указами Президента України і постановами Верховної Ради України, 

прийнятими відповідно до Конституції та  законів  України, актами  Кабінету 

Міністрів України, рішеннями Державної комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, даним  Положенням, а також 

рішеннями регіональної комісії.  

 

3. Основними завданнями комісії на території Маловисківської міської 

ради є:  

- координація дій органів управління, сил та засобів ланки 

територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту 

(місцева комісія) у разі виникнення надзвичайної ситуації або 

виявлення загрози її виникнення, а також під час реагування на 

зазначену ситуацію; 

- організація першочергових заходів з ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій місцевого рівня; 

- участь у здійсненні заходів у сфері цивільного захисту та техногенно-

екологічної безпеки; 

- планування роботи з розгляду питань, пов'язаних із запобіганням  

виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного 

характеру. 

 

4. Комісія у режимі повсякденної діяльності відповідно до покладених на 

неї завдань:  

1) здійснює координацію діяльності органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування щодо розроблення і виконання цільових 

програм, здійснення заходів у сфері цивільного захисту та техногенно-

екологічної безпеки;  

2) розглядає питання щодо:  



- запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і дотримання вимог 

законодавства у сфері цивільного захисту та техногенно-екологічної 

безпеки;  

- припинення діяльності підприємств, установ, організацій та інших 

об'єктів незалежно від форми власності і підпорядкування (далі - 

об'єкти), функціонування яких становить загрозу життю та здоров'ю 

людей, загрозу забруднення навколишнього природного середовища, і 

подає відповідні пропозиції керівникові місцевого органу виконавчої 

влади (виконавчого органу ради);  

- створення і використання запасів матеріальних ресурсів, необхідних 

для здійснення заходів стосовно запобігання виникненню, ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій, забезпечення функціонування 

локальних систем оповіщення та інформування населення, 

територіальної системи централізованого оповіщення;  

3) подає виконавчому комітету міської ради, пропозиції стосовно 

визначення завдань у сфері цивільного захисту та техногенно-

екологічної безпеки для органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування;  

4) вживає заходів для розвитку діяльності, пов'язаної із здійсненням 

гідрометеорологічних спостережень і прогнозів;  

5) сприяє підготовці та проведенню  командно-штабних  та штабних 

навчань із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій.  

 

5. Комісія у режимі підвищеної готовності відповідно до покладених на неї 

завдань:  

1) забезпечує координацію діяльності органів виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування та об'єктів щодо здійснення ними 

попереджувальних і першочергових заходів у разі виникнення 

надзвичайної ситуації місцевого рівня;  

2) вживає заходів для активізації роботи, пов'язаної із здійсненням 

спостережень та контролю за станом довкілля, обстановкою на об'єктах 

підвищеної небезпеки і прилеглій до них території, прогнозуванням 

можливості виникнення надзвичайної ситуації та її масштабів;  

3) забезпечує приведення у готовність до дій у режимі надзвичайної 

ситуації органів управління, сил та засобів ланки територіальної 

підсистеми єдиної системи цивільного захисту (місцева комісія);  

4) організовує першочергові підготовчі заходи з ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій регіонального та місцевого рівня, вирішення 

питань стосовно всебічного забезпечення населення, що постраждало 

внаслідок надзвичайної ситуації, своєчасного надання йому необхідної 

допомоги;  

5) розробляє комплексні заходи щодо захисту населення і територій від 

наслідків надзвичайних ситуацій, їх ліквідації;  



6) організовує роботу, спрямовану на запобігання негативному впливу 

надзвичайної ситуації,  зменшення обсягу можливих  втрат  і захист 

населення.  

 

6. Комісія у режимі надзвичайної ситуації відповідно до покладених на неї 

завдань: 

1) здійснює координацію діяльності органів виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування та об'єктів щодо вжиття ними першочергових 

заходів у разі виникнення надзвичайної ситуації місцевого рівня;  

2) забезпечує залучення сил і засобів ланки територіальної підсистеми 

єдиної системи цивільного захисту (місцева комісія) для ліквідації 

наслідків надзвичайної ситуації; 

3) взаємодіє з відповідними комісіями інших адміністративно - 

територіальних одиниць, територія яких зазнала негативної дії внаслідок 

надзвичайної ситуації;  

4) організовує першочергові заходи з ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій місцевого рівня, вирішення питань щодо всебічного 

забезпечення населення, що постраждало внаслідок надзвичайної 

ситуації, своєчасного надання йому необхідної допомоги;  

5) розглядає пропозиції щодо встановлення меж території, на якій виникла 

надзвичайна ситуація, та організовує опрацювання матеріалів, 

необхідних для обґрунтованого визначення рівня такої ситуації;  

6) приймає рішення щодо попередньої класифікації надзвичайної ситуації 

за видом, класифікаційними ознаками та рівнем, забезпечує своєчасне 

подання ДСНС зазначених матеріалів; 

7) вивчає обставини, що склалися, та подає органові, який її утворив, 

інформацію про вжиті заходи, причини виникнення та результати 

ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, а також пропозиції щодо 

подальших дій із запобігання її розвитку. 

 

7. Комісія має право: 

1) заслуховувати інформацію керівників територіальних органів 

центральних органів виконавчої влади, структурних  підрозділів 

місцевих   органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування 

та об'єктів, розташованих на території відповідної адміністративно - 

територіальної одиниці, з питань, що належать до її компетенції, 

надавати їм відповідні рекомендації; 

2) одержувати від територіальних органів центральних органів виконавчої 

влади, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування та об'єктів, розташованих на території відповідної 

адміністративно-територіальної одиниці, матеріали і документи, 

необхідні для вирішення питань, що належать до її компетенції;  

3) залучати у разі потреби в установленому законодавством порядку до 

ліквідації наслідків надзвичайної ситуації місцевого рівня сили і засоби 



ланки територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту 

(місцева комісія); 

4) залучати до участі у своїй роботі представників територіальних органів 

центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої 

влади, органів місцевого самоврядування та об'єктів, розташованих на 

території відповідної адміністративно - територіальної одиниці (за 

погодженням з їх керівниками).  

8. Комісію очолює голова, який має двох заступників, у тому числі одного 

першого.  

- Головою комісії призначається заступник, у тому числі перший, 

керівника органу, який її утворив, відповідно до розподілу 

функціональних повноважень.  

- Посадовий склад комісії затверджується  органом, який її утворив.  

- Персональний склад комісії затверджується головою комісії на основі 

пропозицій територіальних органів центральних органів виконавчої 

влади, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування та об'єктів, розташованих на території 

адміністративно-територіальної одиниці.  

- У разі відсутності голови комісії його обов'язки виконує перший 

заступник або заступник за дорученням голови комісії.  

 

9. Голова Комісії:  

- веде засідання Комісії;  

- подає пропозиції керівникові територіальної підсистеми єдиної 

системи цивільного захисту (голова регіональної комісії) або 

керівникові відповідної ланки такої підсистеми  (голова  місцевої 

комісії) щодо заохочення осіб, які брали участь у розробленні та 

здійсненні заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, 

ліквідації їх наслідків; 

- звертається до органів державного нагляду з клопотаннями щодо 

проведення позапланових перевірок, зокрема комплексних, суб'єктів 

господарювання, які порушують вимоги законодавства у сфері 

цивільного захисту та техногенно-екологічної безпеки;  

- затверджує функціональні обов'язки членів комісії (за напрямом 

роботи у складі комісії).  

 

10. Робочим органом (секретаріатом) комісії, що здійснює її організаційне,  

інформаційне та методичне забезпечення, є сектор з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільної оборони виконавчого комітету міської ради.  

 

11. Основною організаційною формою роботи комісії є засідання, які 

проводяться згідно з планом її роботи, а також у разі необхідності, але не 

рідше ніж щокварталу.  

- Засідання комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні 

більш як половина її складу.  



- Засідання комісії веде голова, а у разі його відсутності - перший 

заступник або заступник голови.  

- Рішення комісії приймається відкритим голосуванням і вважається  

схваленим, якщо за нього проголосувало більш як половина присутніх 

на засіданні членів комісії.  

- У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на 

засіданні.  

- Рішення комісії фіксуються у протоколі засідання, який підписується  

головуючим на засіданні, відповідальним секретарем комісії, та 

затверджуються міським головою.  

- Член комісії, який не підтримує пропозиції та рекомендації, прийняті  

комісією, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що 

додається до протоколу засідання.  

- Рішення комісії, прийняті у межах її повноважень, є обов'язковими для 

виконання органами виконавчої влади, органами місцевого 

самоврядування та об'єктами, розташованими на території відповідної 

адміністративно -територіальної одиниці.  

- Організація роботи комісії здійснюється головою комісії за допомогою 

відповідального секретаря, який забезпечує підготовку, скликання та 

проведення засідань, а також здійснює контроль за виконанням її 

рішень.  

 

12. Забезпечення членів комісії спеціальним одягом, засобами 

індивідуального захисту та створення належних умов для їх роботи в зоні 

надзвичайної ситуації покладається на виконавчий комітет міської ради. 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                                                    Л.ЛИННИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток № 2 

до рішення виконавчого  

комітету міської ради 

                                                                                 14.05.2020 року № 173 

СКЛАД 
міської комісії з питань техногенно-екологічної  

безпеки та надзвичайних ситуацій 
 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради          Л.ЛИННИК 
 

ГУЛЬДАС Юрій 

Леонідович 

- міський голова, голова комісії 

   

БАКАЛІНСЬКИЙ 

Олександр Михайлович 

- перший заступник міського голови, заступник  голови комісії 

    

ГРАФЕНЮК Олександр 

Ігоревич 

- інспектор з питань надзвичайних ситуацій та техногенної безпеки, 

секретар комісії 

Члени комісії: 

ПОТЬОМКІН Олег 

Анатолійович 

- начальник Маловисківського РВ Управління ДСНС України в 

Кіровоградській області, заступник голови комісії (за згодою) 
   

ДИБТАН Сергій 

Сергійович 

- заступник начальника Маловисківського відділу поліції ГУНП в 

Кіровоградській області (за згодою) 

   

ПІНЬКОВСЬКА Олена 

Олександрівна 

- начальник відділу фінансів, економіки та бухгалтерського обліку  

міської ради  

   

ЦИБУЛЬСЬКИЙ Ігор 

Анатолійович 

- начальник відділу земельних відносин  міської ради 

   

АВРУНОВ Володимир 

Анатолійович 

- начальник комунального підприємства «Мала Виска-Водоканал» 

   

КОВАЛЕНКО Олександр 

Петрович 

- Маловисківське районне управління головного  управління 

Держпродспоживслужби в області (за згодою) 
   

БЕНДЕРСЬКИЙ Юрій  

Миколайович 

- начальник дільниці мережі доступу №341/4 м. Мала Виска цеху 

мережі доступу №3 м. Кропивницький регіонального центру 

мережі доступу Дніпропетровської філії ПАТ «Укртелеком» (за 

згодою) 
   

ЛИСЕНКО Володимир 

Павлович 

- начальник комунального підприємства «Мала Виска МКП»  

   

ГАРБУЗ Ігор 

Володимирович 

- т.в.о директора філії «Маловисківський Райавтодор» (за згодою) 

   

ПІСНИЙ Сергій 

Анатолійович 

- завідувач сектором містобудування та архітектури міської ради 

   

ЛЕВЧЕНКО Ольга 

Миколаївна 

- Головний лікар КНП «Маловисківський центр первинної медико-

санітарної допомоги» (за згодою) 



 
 

У К Р А Ї Н А 

М А Л О В И С К І В С Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А 

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 14 травня 2020 року               № 174 

м. Мала Виска 

 

 

Про виділення коштів на забезпечення заходів,   

пов’язаних з діяльністю Маловисківської  

міської ради у травні-червні 2020 року 

 

    

      З метою фінансового забезпечення та належної організації заходів, 

пов’язаних з діяльністю Маловисківської міської ради  у травні 2020 року,   

керуючись статтею 26, частиною 6 статті 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», відповідно до Програми фінансового 

забезпечення заходів, пов’язаних з діяльністю Маловисківської міської ради 

та представницьких витрат на 2020 рік виконавчий комітет Маловисківської 

міської ради,- 

 

ВИРІШИВ: 

 

1.  Затвердити кошторис витрат для організації відзначення  свят, 

вшанувань, ювілейних дат, та інших заходів у травні-червні  2020 

року, (додаток 1). 

2.  Відділу фінансів та бухгалтерського обліку міської ради видатки у 

сумі 11000,00  грн. профінансувати за рахунок коштів, передбачених 

в міському бюджеті на 2020 рік. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови Жовтило А.В. 

 

          

  

Міський голова                                                                              Ю.ГУЛЬДАС 
  

   

  



   Додаток 1 

                                                                                            до рішення виконкому 

   від  14.05.2020 р.№174 

 

Кошторис витрат  

на фінансування заходів, пов’язаних з діяльністю  

Маловисківської міської ради у травні-червні 2020 року  

 

№ 

з/п 

Найменування видатків Витрати 

 (тис. грн.) 

1 

 

Живі квіти для привітань, нагороджень та 

покладань. 

2000.00 

2 Поліграфічна та сувенірна продукція 8 000.00 

3 білборд 1 000,00 

4   

5   

 ВСЬОГО: 11000,00 

 

  

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету  міської ради                                                            Л.ЛИННИК 

 
 
 

 

 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 
 

У К Р А Ї Н А 

М А Л О В И С К І В С Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А 

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 14 травня 2020 року               № 175 

м. Мала Виска 

 

Про виплату міської премії 

обдарованим учням закладів 

освіти Маловисківської  

міської ради 

      

Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про 

позашкільну освіту», Положенням про відділ освіти, молоді та спорту 

виконавчого комітету Маловисківської міської ради, Положенням про 

присвоєння міських премій обдарованим учням, педагогічним працівникам 

та керівникам гуртків, секцій, затвердженим рішенням міської ради № 1138 

від 31.07.2018 року, виконавчий комітет Маловисківської міської ради,- 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Повернути відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету 
Маловисківської міської ради рішення на доопрацювання. 

2. Рекомендувати відділу освіти, молоді та спорту внести зміни до 

Положення про присвоєння міських премій обдарованим учням, 

педагогічним працівникам та керівникам гуртків, секцій, в частині 

збільшення відповідним сум (премій) та подати на чергове засідання 

міської ради для затвердження. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради А.В. 

Жовтило. 

 

 

 

Міський голова                                                                Ю. ГУЛЬДАС 

 



 

 



 

 

   

 
 

У К Р А Ї Н А 

М А Л О В И С К І В С Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А 

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 14 травня  2020  року                                         № 176 

м. Мала Виска 
 

Про проведення  покладання  

квітів  до  братської могили з нагоди  

Дня  скорботи та вшанування пам’яті  

жертв  війни в Україні 

 

 

          Керуючись ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», з метою   вшанування  пам'яті  синів  і  дочок  українського народу,  

полеглих   під   час   Великої   Вітчизняної війни   1941 - 1945    років, 

відповідно до  Указу Президента України від 17.11.2000 року № 1245/2000 

«Про День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні»,  згідно з 

комплексною  Програмою розвитку  культури, краєзнавства  та  туризму  на  

2020 рік,  виконавчий комітет Маловисківської міської ради,- 

  

ВИРІШИВ: 

 

1. Провести  22   червня 2020  року  церемонію покладання  квітів  до  
братської могили з нагоди Дня  скорботи та вшанування пам’яті жертв  

війни в Україні ( м. Мала Виска). 

2. Доручити відділу культури та туризму виконавчого комітету міської 
ради забезпечити організацію  проведення церемонії. 

3. Виділити кошти  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.ГУЛЬДАС 



 

 

 

 

    Додаток 1 

                                                                                       до рішення виконкому  

від  14.05.20 року № 176 

 

 

Кошторис витрат  

 

на проведення  покладання  квітів  до  братської могили з нагоди Дня 

 скорботи та вшанування пам’яті жертв  Війни в Україні на території 

Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади  22 червня  2020 

року 

 

 

№ 

з/п 

                                Найменування заходів Витрати 

 (грн..) 

Розпорядник 

коштів 

1 

 

Придбання  квіткової  продукції  для 

покладання 

500 Відділ 

культури та 

туризму 

2 Білборд 500 Відділ 

культури та 

туризму 

 ВСЬОГО: 1000  

грн. 

 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого  

комітету міської ради                                                             Л. ЛИННИК 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
У К Р А Ї Н А 

М А Л О В И С К І В С Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А 

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 14 травня  2020 року               № 177 

м. Мала Виска 

 

Про розгляд заяви ФОП Єремєєнко І.Ф. 

          

        Розглянувши заяву ФОП Єремєєнко І.Ф., яка проживає в м. Мала Виска, 

вул. Шевченка 3 кв 1, з проханням погодити місця розташування об'єктів 

дрібнороздрібної торгівлі насіннєвим матеріалом, добривами, агрохімією та 

затвердити порядок їх роботи, керуючись ст..30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»   виконавчий комітет Маловисківської міської 

ради,- 

 

ВИРІШИВ: 

       

1. Погодити ФОП Єремєєнко І.Ф. розміщення об'єктів дрібно роздрібної 
торгівлі  насіннєвим матеріалом, добривами, агрохімією  в м. Мала 

Виска з 14.05.2020 року по 14.05 2021 року по : 

- вул. Шевченка (схема №9). 

Затвердити наступний розпорядок роботи об'єктів торгівлі: з 8.00 год. 

до 15.00 год., без перерви та вихідних. 

2. Зобов'язати ФОП Єремєєнко І.Ф вчасно сплачувати місцеві податки та 
збори КП «Міський ринок», згідно затверджених тарифів на послуги. 

3. Попередити  ФОП Єремєєнко І.Ф про необхідність: 
-утримання прилеглої території в належному санітарному стані. 

- заборону торгівлі в громадських місцях тютюновими виробами, 

алкогольними та слабоалкогольними напоями. 

-в обов'язковому порядку укласти з КП «Мала Виска Водоканал» договір 

на вивезення ТПВ. 

- дотримання правил торгівлі. 

   4.   В разі недотримання вимог пунктів 2, 3 даного рішення, дозвіл на 

розміщення об'єкту торгівлі буде скасовано. 

   5.     Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Бакалінського О.М. 

 

Міський голова                                                                                Ю.ГУЛЬДАС 

 



 

 

 

 

У К Р А Ї Н А 

М А Л О В И С К І В С Ь К А М І С Ь К А Р А Д А 

В И К О Н А В Ч И Й К О М І Т Е Т 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 14 травня 2020 року № 178 

м. Мала Виска 

 
Про розгляд заяви ФОП «Варданян 
Каріне Елізбарівна» 

 
Розглянувши заяву ФОП «Варданян Каріне Елізбарівна», 

зареєстрованого за адресою: м. Черкаси, вул. Толстого, буд.15, кв. № 39, з 
проханням надати дозвіл на відкриття сезонної торгової точки з продажу 
морозива по вул.. Центральна, біля міського парку та затвердити розпорядок 
їх роботи, відповідно до ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні»,  виконавчий комітет Маловисківської міської ради,- 

 
В И Р І Ш И В: 

1. Погодити ФОП «Варданян Каріне Елізбарівна» розміщення об’єкта 
дрібнороздрібної торгівлі з 14.05.2020 року по 01.10.2020 року, морозивом в 
м. Мала Виска по вулиці Центральна, біля міського парку. 

2.Затвердити наступний розпорядок роботи об’єктів торгівлі: з 08.00 
год. до 18.00 год., без перерви на обід та вихідних. 

3 Зобовязати керівника ФОП «Варданян Каріне Елізбарівна» вчасно 
сплачувати місцеві податки і збори комунальному підприємству 
«Міський ринок», згідно затверджених тарифів на послуги. 

4 Попередити керівника ФОП «Варданян Каріне Елізбарівна» про 
необхідність: 
- утримання прилеглої території в належному санітарному стані; 
- заборону торгівлі в громадському місці тютюновими, алкогольними  
та слабоалкогольними напоями; 
- в обов’язковому порядку укласти з КП «Мала Виска Водоканал» 

договір про вивезення твердих побутових відходів; 
- дотримання правил торгівлі; 

5 В разі недотримання вимог п.3 та п.4 даного рішення, дозвіл на 
розміщення об’єкту торгівлі буде скасовано. 

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

 
 

 
Міський голова                                                       Ю.ГУЛЬДАС 

 
 
 
 



 

 

 

У К Р А Ї Н А 

М А Л О В И С К І В С Ь К А М І С Ь К А Р А Д А 

В И К О Н А В Ч И Й К О М І Т Е Т 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 14 травня  2020 року                       № 179 

м. Мала Виска 

  

  Про розгляд заяви Ліпіна Ю.М.       

 

         Розглянувши заяву гр. Ліпіна Юрія Миколайовича, який проживає в м. 

Мала Виска, вул. Р.Люксембург, № 4, про зміну поштової адреси об'єкту 

нерухомого майна (житлового будинку),  розташованого за адресою м. Мала 

Виска, Маловисківського району, вул. Р.Люксембург, № 3 на земельній 

ділянці площею 427,0 кв.м.,  на адресу вул. Зоряна, № 3 а,  керуючись ст. 30 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   виконавчий 

комітет Маловисківської міської ради,- 

 

ВИРІШИВ: 

       

1. Змінити поштову адресу об'єкту нерухомого майна (житлового будинку), 

розташованого за адресою м. Мала Виска, Маловисківського району, вул. 

Р.Люксембург, № 3 на земельній ділянці площею 427 кв.м., на адресу 

вул.Зоряна, № 3 а.   

2. Направити дане рішення до Маловисківського бюро технічної 

інвентаризації для внесення змін до технічної документації та 

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. 

3.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

міського  голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бакалінського 

О.М. 

 

 

 

Міський голова                                                                       Ю.ГУЛЬДАС 

 

 

 

 

 



 

 

 
У К Р А Ї Н А 

М А Л О В И С К І В С Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А 

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  14 травня 2020 року                                     № 180 

м. Мала Виска 

 

Про надання адресної одноразової 

матеріальної допомоги громадянину 

Б. Ю.Б. 

 ------------------------------------------ 

         Розглянувши заяву громадянина Б.Ю.Б. (паспорт № ЕА 180785 виданий 

Маловисківським РВ УМВС України 26 вересня 1996 року), який проживає у 

м. М.В. по вул. Ш, буд. №  44, з проханням надати матеріальну допомогу, як 

громадянину, який виявив бажання проходити військову службу в Збройних 

силах України та інших формуваннях за контрактом, строком на 5 (п’ять) 

років, який набирає чинності з 07 квітня 2020 року керуючись ст. 34 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Програми та 

Положення про надання одноразової матеріальної допомоги громадянам 

Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 

роки, затвердженої рішенням міської ради № 1871 від 28 листопада 2019 

року, виконавчий комітет Маловисківської  міської ради,- 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Надати гр. Б.Ю.Б. одноразову адресну матеріальну допомогу у розмірі 

5000 (п’ять тисяч) грн.  

2. Кошти, вказані в п.1 даного рішення, виділити по коду 3242  «Інші 

видатки на соціальний захист». 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило 

А.В. 

 

Міський голова                                                                          Ю.ГУЛЬДАС 

 

 



 

 

 
У К Р А Ї Н А 

М А Л О В И С К І В С Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А 

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  14 травня 2020 року                                         № 181 

м. Мала Виска 

 

Про виділення коштів на 

поховання гр. Л.С.В.   

 

Розглянувши заяву гр. Л.В.П.  ( ЕА № 047684 виданий 

Маловисківським РВ УМВС України 20.01.1996 року), яка проживає за 

адресою: вул.К.,№ 5, м. М.В.а, Кіровоградська область, з проханням виділити 

кошти на поховання її сина  гр. Л. С.В., який помер 21.04.2020 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 2020-2022 роки, затверджена 

рішенням сесії від 28 листопада 2019 року № 1871, виконавчий комітет 

Маловисківської міської ради,- 

 

В И Р І Ш И В: 

 

 1. Виділити кошти у розмірі 2000,00 (дві тисячі) гривень гр. Л. В. П.  на 

поховання  сина гр. Л.С.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.ГУЛЬДАС 

 

 
 



 

 

 
У К Р А Ї Н А 

М А Л О В И С К І В С Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А 

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  14 травня 2020 року                                         № 182  

м. Мала Виска 

 

Про виділення коштів на 

поховання гр. С.С.В.   

 

Розглянувши заяву гр. С.Т.О. ( ЕА № 951580 виданий Маловисківським 

РВ УМВС України 30.07.2002 року), яка проживає за адресою: вул.В.,№ 40, 

м. М.В., Кіровоградська область, з проханням виділити кошти на поховання 

її дочки  гр. С. С.В., яка померла 12.04.2020 року та на день смерті не 

працювала і в центрі зайнятості на обліку не перебувала, керуючись ст. 34 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  ст.8 Закону 

України «Про поховання та похоронну справу», постановою Кабінету 

Міністрів України від 31.01.2007 року № 99 „Про затвердження Порядку 

надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю 

волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого”, 

Програмою та Положеням про надання одноразової матеріальної допомоги 

громадянам Маловисківської міської ОТГ на 2020-2022 роки, затверджена 

рішенням сесії від 28 листопада 2019 року № 1871, виконавчий комітет 

Маловисківської міської ради,- 

 

 

 

В И Р І Ш И В: 

 

 1. Виділити кошти у розмірі 2000,00 (дві тисячі) гривень гр. С.Т. О. на 

поховання дочки гр. С.С.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.ГУЛЬДАС 

 

 
 



 

 

 
У К Р А Ї Н А 

М А Л О В И С К І В С Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А 

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 14 травня  2020 року                                         № 183 

м. Мала Виска 

 

Про надання грошової 

допомоги на лікування гр.С. 

М.В. 

 

Розглянувши заяву гр. С. М.В. (паспорт ЕА № 789076 виданий 

Маловисківським РВ УМВС України 11.12.2000 року),  який проживає в м. 

М.В., вул. М., буд.№ 16 з проханням надати допомогу  йому на лікування, 

врахувавши скрутний матеріальний стан заявника, керуючись ст. 34 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Програмою та 

Положенням про надання одноразової матеріальної допомоги громадянам 

Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 

роки, затвердженим рішенням міської ради № 1871 від 28 листопада 2019 

року, виконавчий комітет Маловисківської  міської ради,- 

 

 

В И Р І Ш И В: 

 

 1. Виділити гр. С.М. В. грошову допомогу у розмірі 2000,00 ( дві 

тисячі) гривень на лікування.  

2. Кошти, вказані в п.1 даного рішення, виділити по коду 3242 «Інші 

видатки на соціальний захист». 

            3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В. 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                  Ю.ГУЛЬДАС 

 

 

 

 



 

 

 
У К Р А Ї Н А 

М А Л О В И С К І В С Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А 

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 14 травня  2020 року                                         № 184  

м. Мала Виска 

 

Про надання грошової 

допомоги на лікування гр.Б. 

В.М. 

 

Розглянувши заяву гр. Б.В.М. (паспорт ЕА № 012163 виданий 

Маловисківським РВ УМВС України 01.11.1995 року),  яка проживає в м. М. 

В., вул. С., буд.№ 31 з проханням надати допомогу  їй на лікування, 

врахувавши скрутний матеріальний стан заявника, керуючись ст. 34 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Програмою та 

Положенням про надання одноразової матеріальної допомоги громадянам 

Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 

роки, затвердженим рішенням міської ради № 1871 від 28 листопада 2019 

року, виконавчий комітет Маловисківської  міської ради,- 

 

 

В И Р І Ш И В: 

 

 1. Виділити гр. Б.В. М. грошову допомогу у розмірі 2000,00 ( дві 

тисячі) гривень на лікування.  

2. Кошти, вказані в п.1 даного рішення, виділити по коду 3242 «Інші 

видатки на соціальний захист». 

            3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В. 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                  Ю.ГУЛЬДАС 

 

 

 



 

 

 
У К Р А Ї Н А 

М А Л О В И С К І В С Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А 

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 14 травня  2020 року                                         № 185 

м. Мала Виска 

 

Про надання грошової 

допомоги на лікування гр.Б. 

А.С. 

 

Розглянувши заяву гр. Б.А.С.(паспорт ЕВ № 391123 виданий 

Маловисківським РВ УМВС України 29.08.2015 року),  яка проживає в м. 

М.В., вул. Г., буд.№ 183 з проханням надати допомогу  їй на лікування, 

врахувавши скрутний матеріальний стан заявника, керуючись ст. 34 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Програмою та 

Положенням про надання одноразової матеріальної допомоги громадянам 

Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 

роки, затвердженим рішенням міської ради № 1871 від 28 листопада 2019 

року, виконавчий комітет Маловисківської  міської ради,- 

 

 

В И Р І Ш И В: 

 

 1. Виділити гр. Б. А.С. грошову допомогу у розмірі 2000,00 ( дві тисячі) 

гривень на лікування.  

2. Кошти, вказані в п.1 даного рішення, виділити по коду 3242 «Інші 

видатки на соціальний захист». 

            3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В. 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                  Ю.ГУЛЬДАС 

 

 

 



 

 

 
У К Р А Ї Н А 

М А Л О В И С К І В С Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А 

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від   14 травня   2020   року          №  186 

 
Про створення  Консультативно 

дорадчого органу з питань 

місцевого економічного розвитку 

 

 

Керуючись  ст.27  Закону України «Про місцеве самоврядування  в 

Україні», та з метою соціально - економічного розвитку   території  

Маловисківської міської  ради  та необхідність оперативного реагування і 

вироблення скоординованих заходів для подолання  на території ОТГ 

негативних наслідків кризи, узгодження пропозицій щодо вдосконалення 

законодавства з питань місцевого самоврядування, відповідно до закону 

України "Про місцеве самоврядування в Україні", виконавчий комітет  

Маловисківської міської   ради,- 
 

ВИРІШИВ: 

 

1. Утворити Консультативно дорадчий  орган з питань місцевого 

економічного розвитку. 

 

     2.Затвердити персональний склад Консультативно дорадчого органу з 

питань   місцевого економічного розвитку, додається. 

 

3.Затвердити Положення про Консультативно дорадчий  орган з питань 

місцевого економічного розвитку, що додається. 

 

   4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань виконавчих органів ради Бакалінського О.М. 

 

 

Міський голова                                                                   Ю.ГУЛЬДАС   

                                                                                       

                                                                                              Додаток 1 



 

 

                                                                     до рішення виконкому 

                                                                 від 14.05. 20  року № 186 

 

 

 

 

Склад 

консультативно дорадчого органу  

з питань місцевого економічного розвитку 

 

Макарицька  Наталля 

Михайлівна  

 

 Депутат міської ради, член комісії з питань 

фінансів, бюджету та соціально-економічного 

розвитку  міської ради  

Коваленко Інна Борисівна Голова ГО «Простір ідей» 

Кучеренко Вікторія Миколаївна  Приватний підприємиць 

Шапошнікова Анжела 

Василівна  

 

Голова ГО «Наше місто спільний дім» 

Пуцик  Станіслав Миколайович Голова  міської ГО ветеранів 

Бабенко Вадим Іванович 

 
керівник ТОВ «ХЮРРЕМ» 

Кудря Ірина Василівна 

 
приватний підприємець 

Лисенко Оксана Олександрівна 

 
приватний підприємець 

Прилуцький Микола 

Миколайович 

 

адвокат, депутат міської ради, голова постійної 

комісії з питань планування, фінансів, бюджету 

та соціально-економічного розвитку 

Семчишина Алла Богданівна 

 
приватний підприємець 

Шуліма Віра Сергіївна 

 

представник молодіжної ради, голова ГО 

Молодих освітян «ДієVO» 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                                                                  Л.ЛИННИК 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                            Додаток 2 

                                                               до рішення виконкому 

                                                                              Маловисківської міської ради 

                                                                          від  14.05.2020 року   № 186 

 

 

Положення 

 про  консультативно дорадчий орган 

з питань місцевого економічного розвитку 

 

1. Консультативно дорадчого органу з питань місцевого економічного 

розвитку (надалі- Дорадчий орган) є постійно діючим органом, що 

утворюється при виконавчому комітеті  Маловисківської  міської ради з 

метою розробки, реалізації та коригування концепції з питань економічного 

розвитку Маловисківської міської  ОТГ. 

 

2. У своїй діяльності Дорадчий ограну керується Конституцією, законами 

України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, 

рішеннями  Маловисківської міської ради та її виконавчого комітету, 

розпорядженнями міського голови, іншими нормативно-правовими актами 

України та цим Положенням. 

 

3. Метою створення Дорадчого органу є забезпечення сталого економічного 

розвитку  Маловисківської міської ОТГ. 

 

4. Основні завдання Дорадчого органу: 

4.1. Визначення проблем та ризиків в місцевого економічного розвитку  

Маловисківської міської ОТГ та формування пропозицій щодо їх вирішення. 

 

4.2. Участь у розробці та коригуванні місцевого економічного розвитку  

Маловисківської міської ОТГ. 

 

4.3. Сприяння створенню загальногромадської системи моніторингу 

місцевого економічного розвитку  Маловисківської  міської ОТГ. 

 

4.4. Внесення пропозицій виконавчому комітету міської ради щодо: 

- ефективного, безпечного та сталого функціонування місцевого 

економічного розвитку  Маловисківської  міської ОТГ. 

 

4.5. Розробка механізмів впровадження систем місцевого економічного 

розвитку Маловисківської  міської ОТГ. 

4.6. Розробка заходів щодо удосконалення механізму фінансування програм з 

місцевого економічного розвитку   Маловисківської міської  ОТГ. 



 

 

5. Дорадчий орган: 

 

5.1. Забезпечує створення сприятливих умов для залучення вітчизняних та 

іноземних інвестицій до місцевого економічного розвитку  Маловисківської  

міської ОТГ. 

 

5.2. Інформує виконавчий комітет міської ради та громадськість з питань 

місцевого економічного розвитку  Маловисківської  міської ОТГ. 

 

5.3. Організовує заходи з популяризації серед широких верств населення 

через офіційний сайт міської ради та  міський бюлетень щодо місцевого 

економічного розвитку  Маловисківської міської  ОТГ. 

 

5.4. В межах своєї компетенції здійснює нагляд за дотриманням місцевими 

органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, 

підприємствами, установами та організаціями, незалежно від їх форм 

власності, законодавчих і нормативно-правових актів з питань місцевого 

економічного розвитку  Маловисківської міської ОТГ. 

 

5.5 Забезпечення  комунікації  громади з владою  стосовно  питань місцевого 

економічного розвитку. 

 

6. Дорадчий орган має право: 

 

6.1. Отримувати в установленому законодавством порядку інформацію від 

місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, 

підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності, та 

громадських організацій необхідну для виконання покладених на Дорадчий 

орган завдань. 

 

6.2. Залучати до участі у своїй роботі представників місцевих органів 

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ 

та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних 

експертів (за згодою). 

 

6.3. Ініціювати перед виконавчим комітетом міської ради створення, у разі 

потреби, постійних або тимчасових робочих груп для виконання покладених 

на нього завдань. 

 

6.4. Організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших 

заходів. 

 

6.5. Заслуховувати звіти керівників місцевих органів виконавчої влади, 

органів 



 

 

місцевого самоврядування, підприємств, установ, а також інших організацій, 

які беруть участь у реалізації завдань, планів, проектів, цільових програм та 

виконанні законодавчих актів з питань місцевого економічного розвитку  

Маловисківської  міської ОТГ. 

 

6.6. Розробляти та вносити в установленому порядку на розгляд виконавчого 

комітету міської ради проекти нормативно-правових актів, спрямованих на 

реалізацію політики місцевого економічного розвитку   Маловисківської  

міської ОТГ. 

 

7. Склад Дорадчого органу затверджується рішенням виконавчого комітету 

міської 

ради. 

 

7.1. До складу Дорадчого органу входять  представники організацій і 

підприємств  сільськогосподарського  сектору, представники громадських 

організацій, бізнесу,  тощо. 

 

7.2. Члени Дорадчого органу беруть участь в його роботі на громадських 

засадах. 

 

7.3. Членство в Дорадчому органі припиняється на підставі його рішення, у 

разі: 

- систематичної відсутності члена дорадчого органу на його засіданнях без 

поважних причин (більше ніж два рази ); 

- надходження повідомлення від інституту громадянського суспільства чи 

органа влади, чи підприємства за підписом керівника, якщо інше не 

передбачено його установчими документами, про відкликання свого 

представника та припинення його членства в Дорадчому органі; 

- неможливості члена Дорадчого орган брати участь у роботі за станом 

здоров’я, визнання його у судовому порядку недієздатним або обмежено 

дієздатним; подання членом Дорадчого орган відповідної заяви; 

- набрання законної сили обвинувальним вироком щодо члена Дорадчого 

органу; 

- смерті члена Дорадчого органу. 

 

7.4. У разі припинення будь-якою особою членства у Дорадчого орган її 

місце займає іншій представник, поданий тими інститутами громадянського 

суспільства, органами влади, підприємствами та установами, з якого 

представник припинив членство. 

 

7.5. Зміни у складі Дорадчого орган затверджуються рішенням виконавчого 

комітету за пропозицією більшості членів Дорадчого орган. Такі відомості 

про зміни оприлюднюються на офіційному веб-сайті міської ради та в інший 



 

 

прийнятний спосіб протягом п’яти робочих днів з моменту прийняття 

рішення виконавчого комітету. 

 

8. Організація роботи Дорадчого органу 

 

8.1. Формою роботи Дорадчого орган є засідання, які проводяться за 

рішенням голови, але не менше одного разу на півріччя . Позачергові 

засідання проводяться у разі потреби. 

 

8.2. Засідання Дорадчого орган проводить його голова, а за його відсутності - 

заступник голови. 

8.3. Засідання Дорадчого орган є правомочним, якщо у ньому беруть участь 

більш як половина його членів. Члени Дорадчого органу зобов'язані особисто 

брати участь у засіданнях. 

 

8.4. Організацію роботи, підготовку та проведення засідань Дорадчого органу 

здійснює його секретар. 

 

8.5. Рішення Дорадчого орган ухвалюється простою більшістю голосів 

присутніх на засіданні членів Дорадчого органу. 

 

8.6. Засідання Дорадчого орган є відкритими і гласними. Відкритість засідань 

Дорадчого орган забезпечується шляхом створення умов для присутності на 

них представників засобів масової інформації. Гласність - шляхом 

оперативного розміщення інформації про діяльність Дорадчого орган з 

розміщенням матеріалів на офіційному веб- сайті  Маловисківської  міської 

ради. 

 

8.6. Рішення Дорадчого органу оформлюються протоколом, який підписує 

голова Дорадчого органу та його секретар. 

 

 

Керуючий справами виконавчого                                                            

комітету міської ради                                                        Л.ЛИННИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  
У К Р А Ї Н А  

М А Л О В И С К І В С Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А  

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т  

  

Р І Ш Е Н Н Я  

  

від 14 травня  2020 року                                    № 187   

                                           м.Мала Виска   

  

Про надання адресної допомоги (продуктових 

наборів) громадянам старше 80 років, які  

проживають на території Маловисківської  

міської ОТГ    

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

рішенням Маловисківської міської ради від 30 квітня 2020 року № 2238 «Про 

внесення змін до Програми соціального захисту малозабезпечених верств 

населення Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади на 

2020 – 2022 роки» та з метою підтримки громадян старше 80 років в період 

запровадження надзвичайної ситуації та проведення карантинних заходів, 

виконавчий комітет Маловисківської міської ради,-  

  

В И Р І Ш И В:  

  

1.  Надати адресну допомогу у вигляді продуктових наборів громадянам, 

що перебувають у зоні особливого ризику, у тому числі старше 80 

років, згідно списку (додаток 1 додається). 

2. Затвердити вміст продуктового набору (додаток 2).  

3. Затвердити кошторис витрат продуктового набору (додаток 3). 

4. Відділу соціального захисту населення, праці та охорони здоров’я 

виконавчого комітету міської ради та КП Маловисківський центр 

надання соціальних послуг забезпечити організацію доставки 

продуктових наборів жителям громади згідно додатку 1. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило 

А.В. 

Міський голова                                                                     Ю.ГУЛЬДАС 



 

 

    

  Додаток 1 

                                                                                            до рішення виконкому 

  від  14.05.2020 р.№187 

 

 

№ ПІП 
Дата 

народження 
Адрес 

Ідентифікаційний 

номер 

Сума 

(грн) 

    

1.       200,00 

           2.      200,00 

     3.      200,00 

    4.      200,00 

    5.      200,00 

    6.      200,00 

    7.      200,00 

   8.         200,00 

         9.      200,00 

  10.      200,00 

  11.      200,00 

       12.      200,00 

  13.      200,00 

  14.      200,00 

        15.      200,00 

 16.      200,00 

       17.      200,00 

 18.      200,00 

       19.      200,00 

 20.      200,00 

      21.      200,00 

22.      200,00 

23.      200,00 

24.      200,00 



 

 

25.      200,00 

26.      200,00 

      27.     200,00 

        28.      200,00 

 29.      200,00 

 30.      200,00 

       31.      200,00 

 32.      200,00 

 33.      200,00 

 34.      200,00 

 35.      200,00 

36.         200,00 

37.      200,00 

      38.     200,00 

      39.      200,00 

40.      200,00 

41.      200,00 

42.      200,00 

43.      200,00 

44.      200,00 

45.      200,00 

46.      200,00 

47.      200,00 

48.      200,00 

49.      200,00 

50.      200,00 

51.      200,00 

52.      200,00 

53.      200,00 

54.      200,00 



 

 

55.      200,00 

56.      200,00 

57.      200,00 

58.      200,00 

59.      200,00 

60.      200,00 

61.      200,00 

62.      200,00 

63.      200,00 

64.      200,00 

65.      200,00 

66.      200,00 

67.      200,00 

68.      200,00 

69.      200,00 

70.      200,00 

      71.      200,00 

72.      200,00 

73.      200,00 

74.      200,00 

75.      200,00 

76.      200,00 

77.      200,00 

78.      200,00 

79.      200,00 

80.      200,00 

81.      200,00 

82.      200,00 

83.      200,00 

84.      200,00 



 

 

85.      200,00 

86.      200,00 

87.      200,00 

88.      200,00 

89.      200,00 

90.      200,00 

91.      200,00 

92.      200,00 

93.      200,00 

94.      200,00 

95.      200,00 

96.      200,00 

97.      200,00 

98.      200,00 

99.      200,00 

100.      200,00 

  

 

 

 

Керуючий справами виконавчого  

комітету міської ради                                                             Л.ЛИННИК 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

   Додаток 2 

                                                                                            до рішення виконкому 

  від 14.05.2020 р.№ 187 

  

 

Вміст продуктового набору   

для забезпечення громадян старше 80 років проживаючих на території 

Маловисківської міської  об’єднаної територіальної громади 

  

 

№ Назва Кількість 

1 Пакет 1 шт. 

2 Вівсяні пластівці 1 шт. 

3 Макарони  1 шт. 

4 Чай 1 шт. 

5 Печиво 5 шт. 

6 Соль 1 шт. 

7 Цукор 1 кг. 1 шт. 

8 Рис 1 шт. 

9 Крупа Пшенична 1 шт. 

10 Олія 1 шт. 

11 Лимон 1 шт. 

 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                                                           Л.ЛИННИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 



 

 

 

 

   Додаток 3 

                                                                                          до рішення виконкому 

  від  14.05.2020 р..№187 

 

Кошторис витрат  

 для забезпечення продуктовими наборами громадян старше  80 років 

 

№ 

з/п 

Найменування 

видатків 

Одиниця 

виміру 

кількість Ціна  

(грн.) 

Сума  

(грн.) 

1 

 

Пакет  шт. 100 3.50 350.00 

2 Вівсяні пластівці 

(400 г) 

шт. 100 29.50 2 950.00 

3 Макарони (1 кг) шт. 100 22.25 2 225.00 

4 Чай  шт. 100 28.90 2 890.00 

5 Печиво  шт. 500 1.89 945.00 

 Сіль (1.5 кг) шт. 100 8.75 875.00 

 Цукор (1 кг.) шт. 100 13.75 1 375.00 

 Рис (800 гр) шт. 100 25.50 2 550.00 

 Крупа Пшенична 

(700 гр) 

шт. 100 12.90 1 290.00 

 Олія (700 мл) шт. 100 27.99 2 799.00 

 Лимон  кг 23.694 73.90 1 751.00 

 Всього:   20 000.00 20 000.00 

 

  

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                                                           Л.ЛИННИК 


