
 

 

 
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 12 серпня 2019 року                                            № 327 

м. Мала Виска 
 

Про надання статусу 

дитини, позбавленої 

батьківського піклування  

  

 Розглянувши подання служби у справах сім’ї та дітей виконавчого 

комітету Маловисківської міської ради про надання статусу дитини, 

позбавленої батьківського піклування, встановлено: 

- мати,  Денисенко Наталія Геннадіївна, 19.02.1995 р.н., паспорт серії 

ЕВ 357844, виданий Маловисківським РС УДМС України в 

Кіровоградській області, від 08 лютого 2014 року, ідентифікаційний 

номер 3474812942, місце проживання зареєстровано за адресою: 

Вільшанський район, с. Добрянна, вул. Квіткова, 32, позбавлена 

батьківських прав відносно дітей – Денисенко Аміни Ігорівни, 

19.10.2015 р.н. та Денисенко Олександра Максимовича, 05.01.2018 р.н., 

у відповідності з рішенням Маловисківського районного суду 

Кіровоградської області від 05 липня 2019 року, яке набрало законної 

сили 06.08.2019 року; 

- батько Денисенко Максим Олександрович, довідка органу реєстрації 

актів цивільного стану щодо відомостей про запис батька дитини 

Денисенка Олександра Максимовича, 05.01.2018 р.н. - витяг з 

Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну 

реєстрацію народження відповідно до ст. 126, 133, 135 Сімейного 

кодексу України, виданий Маловисківським районним відділом 

державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального 

управління юстиції у Кіровоградській області за № 00020536733 від 11 

липня 2018 року; 

- батько Денисенко Ігор Юрійович, довідка органу реєстрації актів 

цивільного стану щодо відомостей про запис батька дитини Денисенко 

Аміни Ігорівни, 19.10.2015 р.н. - витяг з Державного реєстру актів 

цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження 

відповідно до ст. 126, 133, 135 Сімейного кодексу України, виданий 

Маловисківським районним відділом державної реєстрації актів 

цивільного стану Головного територіального управління юстиції у 



Кіровоградській області за                      № 00020536584 від 11 липня 

2018 року. 

 Малолітні діти перебувають на тимчасовому влаштуванні у КЗ 

«Кіровоградський обласний спеціалізований будинок дитини нового типу», 

за адресою: вул. Глінки, 46,                    м. Кропивницький. 

Згідно з викладеним, виходячи з інтересів дітей, на підставі п. 23 

Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із 

захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 24.09.2008 № 866 “Питання діяльності органів опіки та 

піклування, пов’язаної із захистом прав дитини”, керуючись п. 4 п. “б” ч. 1 

ст. 34 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий 

комітет міської ради 

  

 

ВИРІШИВ: 

  
   1. Надати статус дитини, позбавленої батьківського піклування,  

малолітньому Денисенко Олександру Максимовичу, 05.01.2018 року 

народження, та Денисенко Аміні Ігорівні, 19.10.2015 року народження. 

2. Контроль за виконанням 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 12 серпня 2019 року                                            № 328 

м. Мала Виска 

  

Про затвердження протоколу засідання комісії з питань 

формування пропозицій стосовно потреби щодо спряму- 

вання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 

від 09.08.2019 року за № 1 

 

       Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15 листопада 

2017 року № 877 «Про затвердження Порядку та умов надання у 2019 році 

субвенції з  державного бюджету  місцевим бюджетам на проектні, 

будівельно-ремонтні роботи, придбання житла  та приміщень для розвитку 

сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та 

забезпечення житлом  дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа» із змінами від 26 червня 2019 року № 616, 

рішення виконавчого комітету міської ради від 08 серпня 2019 року № 306 

«Про створення комісії з питань формування пропозицій стосовно потреби 

щодо спрямування субвенції з державного бюджету на проектні, будівельно-

ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та 

інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом 

дітей-сиріт, дітей  позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа і 

визначення дітей, яким буде придбано житло, або призначено грошову 

компенсацію», керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити Протокол засідання Комісії з питань формування 

пропозицій стосовно потреби щодо спрямування субвенції з державного 

бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та 

приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до 

сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей  позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа і визначення дітей, яким буде придбано житло, 

або призначено грошову компенсацію від 09.08.2019  № 1 (додається). 

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

виконавчого комітету міської ради  подати дане рішення і Протокол 

засідання Комісії від 09.08.2019  № 1 Департаменту соціального захисту 

населення Кіровоградської обласної державної адміністрації  до 15.08.2019. 



3.  Контроль за виконанням 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 12.08.2019 р. № 328 
 

ПРОТОКОЛ 

 

засідання комісії з питань формування пропозицій стосовно потреби 

щодо 

спрямування коштів субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам 

на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та 

приміщень 

для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до 

сімейних 

та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського  

піклування, осіб з їх числа, і визначення дітей, яким буде придбано 

 житло або призначено грошову компенсацію 

 

 09 серпня 2019 року             №___1___ 

 

м. Мала Виска 

 

Головувала: 

 

ЖОВТИЛО Алла Василівна – заступник міського голови з питань      

діяльності виконавчих органів влади – Голова Комісії 

 

ПРИСУТНІ: Шпак Т.М, Похила Л.В., Пісний С.А.,  Міренкова І.П, 

Анусевич А.О., Слюнявченко Н.В.,  Драна А.В., Захватихата Т.В.,  

Начальник відділу соціального захисту населення, праці та охорони 

здоров’я виконавчого комітету, завідувач сектору фінансів та 

бухгалтерського обліку Маловисківської міської ради, завідувач сектору 

містобудування та архітектури відділу житлово-комунального господарства 

Маловисківської міської ради, спеціалісти ІІ категорії, інспектор служби у 

справах сім’ї та дітей, начальник юридичного відділу Маловисківської 

міської ради. 

 

Порядок денний:  
 

1. Про організацію роботи в громаді та формування пропозицій щодо 

спрямування у 2019 році коштів субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та 

приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до 

сімейних, забезпечення житлом  дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа, відповідно до постанови Кабінету 



Міністрів України від 15 листопада 2017 року №877 (в редакції постанови 

КМУ від 26 червня 2019 року №616). 

 

СЛУХАЛИ: 

ЖОВТИЛО Аллу Василівну – заступника міського голови з питань      

діяльності виконавчих органів ради, голову Комісії, яка  повідомила, що 

26.06.2019 року постановою КМУ № 616 було внесено зміни до постанови 

КМУ від 15.11.2017 року № 877 та затверджено нову редакцію Порядку та 

умов надання у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на проектні, будівельно- ремонтні роботи, придбання житла та 

приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до 

сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа (далі - Порядок). Постанова набула чинності 

25.07.2019. 

На виконання п.7 цього Порядку в Маловисківській міській раді 

створено відповідну комісію (рішенням виконавчого комітету 

Маловисківської  міської ради від 08.08.2019 року № 306, затверджено 

Положення про комісію та її склад). 

Відповідно до умов Порядку, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського 

піклування та особи з їх числа (віком до 23-х років) (далі - діти), які 

перебувають на квартирному обліку можуть бути забезпечені власним 

житлом або грошовою компенсацією за кошти субвенції з державного 

бюджету. При цьому, однією з умов є забезпечення житлом дітей у порядку 

черговості перебування на квартирному обліку. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

ЗАХВАТИХАТА Тетяна Валеріївна – начальник юридичного відділу 

Маловисківської міської ради, проінформувала присутніх щодо чинного 

законодавства, яким повинна керуватися Комісія при прийнятті рішень. 

 

АНУСЕВИЧ Анна Олегівна – спеціаліст ІІ категорії служби у справах сім’ї 

та дітей повідомила присутніх, що на сьогодні, на квартирному обліку в 

Маловисківській об’єднаній територіальній громаді перебуває 4 особи з 

числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

Жоден із зазначених дітей не навчається в інтернатному закладі. 

Документи , що підтверджують статус даних осіб та перебування на 

квартирному обліку наявні. Майнові права на нерухоме майно або 

відчудження такого майна протягом останніх п'яти років у даних осіб 

відсутні. 

Сьогодні комісія має вирішити, за якими напрямами буде скерована 

державна субвенція в Маловисківську об’єднану територіальну громаду. 

Відповідно до Порядку, це може бути: 

- нове будівництво приміщень для розміщення малих групових 

будинків, житла для дитячих будинків сімейного типу, капітальний 

ремонт/реконструкцію житла для дитячих будинків сімейного типу, яке 



перебуває в комунальній власності; 

- придбання житла у прийнятих в експлуатацію житлових будинках 

для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла, житла для дітей; 

- виплата грошової компенсації за належні для отримання житлові 

приміщення для дітей з метою придбання житла для зазначеної категорії осіб 

(далі - грошова компенсація); 

-  рецензування звітів про оцінку житла, яке придбавається на 

вторинному ринку; 

- розроблення проектної документації на нове 

будівництво/капітальний ремонт/реконструкцію житла для дитячих будинків 

сімейного типу, нове будівництво приміщень для розміщення малих 

групових будинків. 

 

ДРАНА Алла Василівна – інспектор служби у справах сім’ї та дітей,  надала 

інформацію щодо дітей, які потребують грошової компенсації. Осіб з 

інвалідністю серед них немає. В результаті підготовки до Комісії службою у 

справах сім'ї та дітей було виявлено факт відсутності даних про місце 

проживання першого кандидата з квартирної черги. Маловисківською 

міською радою вживаються заходи з приводу пошуку даної особи. 

 

ПОХИЛА Лариса Василівна – завідувач сектору фінансів відділу фінансів 

та бухгалтерського обліку міської ради, повідомила членів комісії також про 

наступне. 

Відповідно до вищезазначеного Порядку, визначено, що гранична 

вартість придбання житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа чи обсяг грошової компенсації, визначається з 

урахуванням таких нормативів: 

- у квартирах, садибних (одноквартирних) будинках із житлового 

фонду - 31 кв. м. загальної площі; 

додатково - 10 кв. м жилої площі на кожну дитину з інвалідністю, 

особу з їх числа. 

- вартість 1 кв. м загальної площі житла обчислюється відповідно до 

нормативно-правових актів Мінрегіону. 

На сьогодні опосередкована вартість 1 кв. м загальної площі житла в 

Кіровоградській  області, відповідно до наказу Мінрегіону від 06.12.2018 № 

335, складає 10071 грн. 

Таким чином, для виплати компенсації за належне житло на 1 дитину 

необхідні кошти у сумі: 31м.кв. х 10071 грн. = 312201 грн. 
  

ПІСНИЙ Сергій Анатолійович  – завідувач сектору містобудування та 

архітектури відділу житлово-комунального господарства міської ради, 

інформував  з приводу відсутності актуальної інформації щодо відповідних 

приміщень для придбання житла таким дітям у власність, або як соціального 



житла. Обговорив питання обстеження матеріально-побутових умов 

проживання претендентів на отримання грошової компенсації. 

ШПАК Т.М. – начальник відділу соціального захисту населення, праці та 

охорони здоров’я внесла пропозицію визначити потребу щодо спрямування 

субвенції, а саме  - на виплату грошової компенсації за належні для 

отримання житлові приміщення для дітей з метою придбання житла для 

зазначеної категорії осіб. 

 

Враховуючи вищевикладене, керуючись виключно чинним 

законодавством та з метою забезпечення житлом осіб з числа дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування віком 18 - 23 роки, комісія  

 

ВИРІШИЛА:    

 

1. Визначити напрямом для спрямування субвенції з державного бюджету 

у 2019 році виплату грошової компенсації за належні для отримання 

житлові приміщення для дітей з метою придбання у подальшому житла 

самими особами з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування. 

2. Орієнтовну потребу в коштах на передбачену Порядком та умовами 

грошову компенсацію для трьох дітей визначити у сумі: 936603 грн.  

3. Визначити перелік дітей з числа дітей-сиріт та позбавлених 

батьківського піклування,  яким планується виплатити грошову 

компенсацію у кількості трьох осіб: 

1) Ткач Валентин Олександрович, 15.11.1999 р.н.; 

2) Андрієнко Єлизавета Володимирівна, 02.04.2001 р.н.; 
3) Гурова Аліна Анатоліївна, 24.11. 2000 р.н. 

 
   Додатково провести пошукові заходи гр.Веретеніна В.В.(першого 

кандидата по квартирній черзі) з метою попередження порушення 

черговості. 

 

Результати голосування: 

ЗА – «10», проти - «0», утримались - «0 ». 

Інші пропозиції не надходили. 
 
  

Голова Комісії                      
                                                           

А.ЖОВТИЛО 

Секретар Комісії 
                                                        

І.МІРЕНКОВА 

Члени Комісії Л.ПОХИЛА 

 Т.ШПАК 



 А.ДРАНА 

 Т.ЗАХВАТИХАТА 

 С.ПІСНИЙ 

 А.АНУСЕВИЧ 

 Н.СЛЮНЯВЧЕНКО 

                                                                                                                        М.ЧМИХУН 
 

 

 

 

Керуючий справами                                                                         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 12 серпня  2019 року                                         № 329 

м. Мала Виска 

                                                                          

Про розгляд заяви гр. Санісус І.С. 

          

         Розглянувши заяву Санісус Інни Степанівни, яка проживає в м. Мала 

Виска, вул. Горького, буд. № 29 з проханням надати дозвіл та погодити місця 

розташування об'єктів дрібнороздрібної торгівлі продуктами харчування 

(мясні вироби та вода), під час святкування Дня Незалежності та Дня міста на 

стадіоні «Колос», та затвердити порядок їх роботи, керуючись ст.30 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»   виконавчий комітет 

міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

       

1. Надати дозвіл гр. Санісус І.С. на розміщення об'єктів дрібнороздрібної 

торгівлі,  продуктами харчування (вода, шашлик), під час святкування Дня 

Незалежності та Дня міста Мала Виска на стадіоні «Колос» 24 серпня 2019 

року. 

2. Зобов'язати Гр. Санісус І.С за день торгівлі сплатити місцеві податки та 

збори КП «Міський ринок», згідно затверджених тарифів на послуги. 

3. Попередити Гр. Санісус І.П. про необхідність: 

- утримання прилеглої території в належному санітарному стані. 

- заборону торгівлі в громадських місцях тютюновими виробами, 

алкогольними та   слабоалкогольними напоями. 

- по закінченню торгівлі відведене місце залишити у відповідності до 

санітарних вимог. 

- 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 12 серпня  2019 року                                         № 330 

м. Мала Виска 

                                                                          

Про розгляд заяви ФОП Шамка Л.Г. 

          

         Розглянувши заяву фізичної особи-підприємця Шамкої Лесі Георгіївни, 

яка проживає в м. Мала Виска, вул. Шевченка, буд. № 3, кв. № 40 з 

проханням надати дозвіл та погодити місця розташування об'єктів 

дрібнороздрібної торгівлі продуктами харчування (шашлик, плов і т.д.), під 

час святкування Дня Незалежності та Дня міста на стадіоні «Колос», та 

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

самоврядування в Україні»   виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

       

1. Надати дозвіл ФОП Шамкій Л.Г. на розміщення об'єктів 

дрібнороздрібної торгівлі,  продуктами харчування (шашлик, плов і т.д.), 

під час святкування Дня Незалежності та Дня міста Мала Виска на стадіоні 

«Колос» 24 серпня 2019 року. 

2. Зобов'язати ФОП Шамку Л.Г.за день торгівлі сплатити місцеві податки та 

збори КП «Міський ринок», згідно затверджених тарифів на послуги. 

3. Попередити ФОП Шамку Л.Г. про необхідність: 

- утримання прилеглої території в належному санітарному стані. 

- заборону торгівлі в громадських місцях тютюновими виробами, 

алкогольними та   слабоалкогольними напоями. 

- по закінченню торгівлі відведене місце залишити у відповідності до 

санітарних вимог. 

- 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 


