УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 17 жовтня 2019 року

№ 375
м. Мала Виска

Про звіт про виконання міського
бюджету за третій квартал 2019 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 за
січень-вересень 2019 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 перевиконання дохідної частини
загального фонду Маловисківського міського бюджету ОТГ за січень - вересень 2019
року та подати на розгляд чергової сесії міської ради.
2. Подати на розгляд сесії міської ради звіт про виконання міського бюджету за
третій квартал 2019 року, зокрема:
по доходах у сумі 70 006,1 тис. грн., у тому числі: по загальному фонду – 68 377,6
тис. грн.,по спеціальному фонду – 1 628,5 тис. грн.(згідно з додатком 1);
по видатках – 65 021,8 тис. грн., у тому числі: по загальному фонду – 60 467,7 тис.
грн., по спеціальному фонду – 4 554,1 тис. грн.(згідно з додатком 2).
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.ГУЛЬДАС

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 17 жовтня 2019 року

№ 376
м. Мала Виска

Про погодження Програми «Призовник
- 2020»
Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Законом України « Про державні цільові програми», рішенням сесії від 26 вересня 2019
року № 1756 «Про затвердження Порядку розроблення, фінансування, моніторингу
цільових програм Маловисківської міської ради та звітності про їх виконання»,
враховуючи Методичні рекомендації щодо впровадження та застосування гендерноорієнтованого підходу у бюджетному процесі, затверджених наказом Мінфіну від
02.01.2019 року № 1, з метою удосконалення діяльності міської ради з розроблення
цільових програм та покращення контролю за належним їх виконанням, підвищення
ефективності виконання Програми соціально-економічного розвитку Маловисківської
міської об’єднаної територіальної громади виконавчий комітет Маловисківської міської
ради,
ВИРІШИВ:
1.Погодити проект Програми «Призовник -2020», додаток додається.
2. Відповідальним особам міської ради подати проект Програми «Призовник - 2020 » на
чергове засідання Маловисківської міської ради для затвердження.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської ради Постолюк
Л.А.

Міський голова

Ю.ГУЛЬДАС

УКРАЇНА

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 17 жовтня 2019 року

№ 377
м. Мала Виска

Про погодження проекту Програми забезпечення участі
Маловисківської міської ради в Асоціації міст України
та Асоціації «Сталі та розумні міста України на 2020-2022»
Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Законом України « Про державні цільові програми», рішенням сесії від 26 вересня 2019
року № 1756 «Про затвердження Порядку розроблення, фінансування, моніторингу
цільових програм Маловисківської міської ради та звітності про їх виконання»,
враховуючи Методичні рекомендації щодо впровадження та застосування гендерноорієнтованого підходу у бюджетному процесі, затверджених наказом Мінфіну від
02.01.2019 року № 1, з метою удосконалення діяльності міської ради з розроблення
цільових програм та покращення контролю за належним їх виконанням, підвищення
ефективності виконання Програми соціально-економічного розвитку Маловисківської
міської об’єднаної територіальної громади виконавчий комітет Маловисківської міської
ради,
ВИРІШИВ:
1.Погодити проект Програми забезпечення участі Маловисківської міської ради в
Асоціації міст України та Асоціації «Сталі та розумні міста України на 2020-2022 роки»,
додаток додається.
2. Відповідальним особам міської ради подати проект Програми забезпечення участі
Маловисківської міської ради в Асоціації міст України та Асоціації «Сталі та розумні
міста України на 2020-2022 роки» на чергове засідання Маловисківської міської ради для
затвердження.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської ради Постолюк
Л.А.

Міський голова

Ю.ГУЛЬДАС

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від 17 жовтня 2019 року

№ 378
м. Мала Виска

Національної стратегії з
оздоровчої рухової активності «
Рухова активність – здоровий
спосіб життя – здорова нація»
Про план заходів на 2020 рік
щодо реалізації в
Маловисківській ОТГ
На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року №
666- р « Про затвердження плану заходів щодо реалізації Національної стратегії з
оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року « Рухова активність –
здоровий спосіб життя – здорова нація» на 2020 рік, розпорядження голови
Кіровоградської обласної державної адміністрації від 12.09.2019 року № 1004 – р ,
керуючись статтею 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконавчий комітет Маловисківської міської ради,
ВИРІШИВ:
1. Затвердити план заходів на 2020 рік щодо реалізації Національної стратегії з
оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року « Рухова активність –
здоровий спосіб життя – здорова нація» на 2020 рік, ( далі – План заходів, додається ).
2. Відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету міської ради забезпечити
координацію роботи щодо реалізації в Маловисківській об’єднаній територіальній громаді
плану заходів на 2020 рік .
3. 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 № 378
від 17.10.19 року
1

Забезпечення
координації дій
усіх зацікавлених
представників

Проведення засідань
Координації ради питань
популяризації серед
населення оздоровчої
рухової активності

Протягом
року

2

Формування
інфраструктури
сучасних і
привабливих
спортивних споруд
за місцем
проживання, у
місцях масового
відпочинку
громадян, на базі
закладів загальної
середньої освіти,
що мають бути
легко доступні для
різних верстви
населення,
насамперед
малозабезпечених
осіб

Інформування населення
про наявність спортивних
споруд за місцем
проживання та у місцях
масового відпочинку та
можливість їх
використання шляхом
формування
інформаційно-довідкових
матеріалів з подальшим
оприлюдненням на
офіційних веб-сайтах
зацікавлених сторін.

Протягом
року

Маловисківська
міська рада
Відділ, освіти,
молоді та спорту
виконавчого
комітету
маловисківської
міської ради
Старости
Маловисківська
міська рада
Відділ, освіти,
молоді та спорту
виконавчого
комітету
Маловисківської
міської ради
Старостинські
округи

3

Формування
1)створення умов для
ціннісного
підвищення рівня фізичної
ставлення козацтва,
підготовки молоді для
дітей та молоді до
проходження служби у
власного здоровя,
Збройних Силах України,
поліпшення стану
інших військових
фізичного розвитку
формуваннях, утворених
та фізичної
підготовленості з
відповідно до законів,
урахуванням вимог
шляхом проведення
майбутньої
відповідних фізкультурнодіяльності
спортивних заходів, у
тому числі Всеукраїнської
спартакіади серед
допризової молоді.

Протягом
року

Відділ, освіти,
молоді та спорту
виконавчого
комітету
маловисківської
міської ради

2) проведення заходів з
популяризації здорового
способу життя та культури
здоров’я серед молоді

Протягом
року

Відділ, освіти,
молоді та спорту
виконавчого
комітету
маловисківської
міської ради

3) проведення
інформаційнопросвітницької роботи з
ведення здорового
способу життя видатних
спортсменів та тренерів, у
тому числі шляхом
проведення ними майстер
класів, відкритих
тренувань

Протягом
року

Відділ, освіти,
молоді та спорту
виконавчого
комітету
маловисківської
міської ради

1) Проведення
загальнодоступних
фізкультурнооздоровчих заходів
у місцях масового
відпочинку
населення ( у
парках, сківерах, на

Протягом
року

Відділ, освіти,
молоді та спорту
виконавчого
комітету
маловисківської
міської ради
Старости

Збільшення
кількості
загальнодоступних
спортивних заходів
для активного
сімейного
відпочинку в
місцях масового
відпочинку

4

населення

пляжах тощо)

Збільшення
кількості
загальнодоступних
спортивних заходів
для активного
сімейного
відпочинку в
місцях масового
відпочинку
населення

1) Проведення
загальнодоступних
фізкультурнооздоровчих заходів
у місцях масового
відпочинку
населення ( у
парках, скверах, на
пляжах тощо)

Протягом
року

Відділ, освіти,
молоді та спорту
виконавчого
комітету
маловисківської
міської ради

2) Організація
безпечних
пішохідних та
велотуристичних
маршрутів,
відповідно до
Типового
положення про
організацію
безпечних
пішохідних і
велотуристичних
маршрутів
історичними та
визначними
місцями,затвердже
ного наказом
Мінмолодьспорту
від 26 червня 2018
року № 2997

До 1 грудня

Відділ, освіти,
молоді та спорту
виконавчого
комітету
маловисківської
міської ради

5.

3) Організація та
проведення
фізкультурнооздоровчих заходів
для дітей у літній
період

Протягом
року

Залучення
інститутів
громадського
суспільства, у тому
числі молодіжних
та дитячих
громадських
організацій, до
проведення заходів
з підвищення
оздоровчої рухової
активності
населення

Сприйняття здійсненню
громадськими
організаціями
фізкультурно-спортивної
спрямованості,
ветеранськими,
молодіжними та дитячими
громадськими
організаціями заходів,
спрямованих на
популяризацію та
утвердження здорового і
безпечного способу життя
за культури здоровя

Протягом
року

Відділ, освіти,
молоді та спорту
виконавчого
комітету
маловисківської
міської ради
Старости

Посилення
відповідальності
керівників закладів
освіти,
забезпечення,
розвиток і
модернізація
фізичного
виховання та
належний рівень
рухової активності;
забезпечення

1)проведення у закладах
освіти фізкультурнооздоровчих та спортивномасових заходів,
забезпечення належного
медико-педагогічного
контролю з метою
залучення дітей та молоді,
у тому числі з
інвалідністю,до активних
занять спортом

Протягом
року

Відділ, освіти,
молоді та спорту
виконавчого
комітету
маловисківської
міської ради

медикопедагогічного
контролю за
фізичним
вихованням дітей у
закладах загальної
середньої освіти

6

Створення
роботодавцями,
громадськими
організаціями,
фізкультурноспортивної
спрямованості на
робочих місцях
сприятливих умов
для оздоровлення
трудової
активності

2) Проведення
загальнодоступних
спортивних заходів

1) Проведення
фізкультурнооздоровчих та
спортивно-масових
заходів для
залучення трудових
колективів до
рухомої активності

Протягом
року

Протягом
року

Відділ, освіти,
молоді та спорту
виконавчого
комітету
маловисківської
міської ради

Відділ, освіти,
молоді та спорту
виконавчого
комітету
маловисківської
міської ради

Протягом
року

2) забезпечення
проведення
спартакіади серед
депутатів міських.

7
Сприяння висвітленню
проведення спортивномасових та фікультурнооздоровчих заходів та
результатів виступів
спорсменів на
Всеукраїнському та
міжнародному рівнях

Протягом
року

Відділ, освіти,
молоді та спорту
виконавчого
комітету
маловисківської
міської ради

8

Розроблення
комплексу
показників оцінки
рівня фізичного
здоров’я різних
груп населення

Керуючий справами

Забезпечення проведення
оцінювання рівня фізичної
підготовленості населення
з метою розроблення
комплексу заначених
показників

Протягом
року

Л.ЛИННИК

Відділ, освіти,
молоді та спорту
виконавчого
комітету
маловисківської
міської ради

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 17 жовтня 2019 року

№ 379
м. Мала Виска

Про проведення заходів до Дня
працівників освіти України
Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
відповідно до плану роботи відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету ,з
метою належної організації та проведення на території Маловисківської ОТГ відзначення
та вшанування педагогічних працівників, виконавчий комітет Маловисківської міської
ради,
ВИРІШИВ:
1. Відділу освіти, молоді та спорту ( Шпак А.В.)
1).Забезпечити підготовку та проведення заходів спільно з відділом культури та
туризму ( Рижикова Ю.О) присвячених Дню працівників освіти
2. Затвердити кошторис в сумі 5,5 ( п’ять тисяч 500 гривень ) для проведення
заходу за рахунок коштів, передбачених на виконання програми культурно –
масових заходів Маловисківської міської ради
3. 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 виконавчого
комітету від 17.10.2019
року № 379
КОШТОРИС
витрат
для проведення заходів до Дня працівників освіти
№
з/п
1.

Найменування заходів
Придбання матеріалів
для оформлення сцени

Витрати
( грн.)
1 200,00 грн.

2.

Виготовлення тематичного
постеру

500,00 грн.

3.

Придбання фотопаперу,
грамот, подяк

500,00 грн.

4.

Придбання квіткової
продукції

1 300,00 грн.

5.

Придбання сувенірів та
подарунків

2 000,00 грн.

6.

Всього

Керуючий справами

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

5 500,00

Л.ЛИННИК

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 17 жовтня 2019 року

№ 380
м. Мала Виска

Про хід заготовки овочів та фруктів
для харчування дітей в дошкільних закладах освіти
та закладах загальної середньої освіти, підпорядкованих міській раді
Заслухавши інформацію виконуючого обов’язки начальника відділу освіти, молоді
та спорту виконавчого комітету міської ради Мельчуцького В.Г. про хід заготовки овочів і
фруктів для харчування дітей в дошкільних закладах та закладах загальної середньої
освіти міської об’єднаної територіальної громади, керуючись статтями 28, 29 та 32 Закону
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет Маловисківської
міської ради,
В И Р І Ш И В:
1.
Інформацію виконуючого обов’язки начальника відділу освіти, молоді та спорту
виконавчого комітету міської ради Мельчуцького В.Г. про хід заготовки овочів та фруктів
для харчування дітей в дошкільних закладах та закладах загальної середньої освіти,
підпорядкованих міській раді, прийняти до відому.
2.
Визнати роботу відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету міської ради
по ходу заготівлі овочів та фруктів задовільною.
3.
Зобов’язати начальника відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету
міської ради Шпак А.В.:
- закупівлю продуктів для харчування дітей здійснювати відповідно до вимог чинного
законодавства;
4.
Керівникам закладів освіти Маловисківської міської ради здійснювати постійний
контроль за якістю зберігання картоплі, інших овочів та фруктів в підвальних
приміщеннях, не допускати їх перевитрат.
5.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з
питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В.

Міський голова

Ю.ГУЛЬДАС

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 17 жовтня 2019 року

№ 381
м. Мала Виска

Про затвердження паспорта
маршруту шкільного автобуса
№ 4 (в новій редакції)
Керуючись ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», відповідно до ст. 14 Закону України «Про освіту», ст. 21 Закону
України «Про загальну середню освіту», Законів України «Про дорожній
рух», «Про автомобільний транспорт», Правил надання послуг
пасажирського автомобільного транспорту, затвердженими постановою
Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 року №176, в зв’язку із
зверненням батьків Маловисківської ЗШ № 4 І-ІІІ ступеня та з метою
подальшого врегулювання питань організації перевезень до місць навчання
учнів, дітей та педагогічних працівників дошкільних і загальноосвітніх
навчальних закладів шкільними автобусами виконавчий комітет
Маловисківської міської ради,
ВИРІШИВ:
1. Затвердити паспорт маршруту шкільного автобуса № 4 (назва маршруту м. Мала Виска - с. Веселе – с. Паліївка – м. Мала Виска Маловисківська ЗШ
№4 І-ІІІ ступенів - м. Мала Виска - вул. Калинова – м. Мала Виска
Маловисківська ЗШ №3 І-ІІІ ступенів) в новій редакції (паспорт маршруту
додається)
2.Пункт 4 рішення виконавчого комітету № 338 від 12 вересня 2019 року
вважати таким, що втратив чинність.
3. Відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Маловисківської
міської ради (Шпак А.В.) здійснювати контроль за використанням шкільних
автобусів відповідно до Положення про використання шкільних автобусів та
паспортів маршруту шкільних автобусів:
4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В.

Міський голова

Ю.ГУЛЬДАС

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 17 жовтня 2019 року

№ 382
м. Мала Виска

Про виділення коштів на привітання з нагоди
урочистих та пам’ятних дат установ та закладів
Маловисківської міської ради
З метою організації привітання: ювілярів- працівників підприємств, установ та
організацій, депутатів міської ради, членів виконавчого комітету, членів ради
старійшин; ювілейних дат-колективів та підприємств комунальної власності
Маловисківської міської ради у жовтні-листопаді 2019 року, керуючись частиною 1
статті 52, частиною 6 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», виконавчий комітет Маловисківської міської ради,
ВИРІШИВ:
Затвердити кошторис витрат для придбання нагородної продукції, квітів та
сувенірів згідно з додатком 1.
2. Відділу фінансів, економіки та бухгалтерського обліку міської ради видатки у
сумі 15000,00 грн.(п'ятнадцять тисяч гривень) профінансувати за рахунок
коштів, передбачених в міському бюджеті на 2019 рік за Програмою
забезпечення культурно-масових заходів Маловисківської міської ради та її
виконавчих органів на 2016-2020 роки.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови
з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В.
1.

Міський голова

Ю.ГУЛЬДАС

Додаток 1
до рішення виконкому
від 17.10.2019 р..№ 382
Кошторис витрат
для організації привітань з нагоди урочистих та пам’ятних дат
№
з/п
1
2
3.

Найменування видатків
Квіткова продукція

Витрати
(тис. грн.)
5000,00

Нагородна продукція та сувеніри
Подарункова продукція до 100-річчя ЗШ № 3

3000,00
7000,00

ВСЬОГО:

Керуючий справами

15000,00

Л.ЛИННИК

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 17 жовтня 2019 року

№ 383
м. Мала Виска

Про готовність підприємств та установ
міської комунальної власності до роботи в
осінньо-зимовий період 2019-2020 роки
Заслухавши інформації начальників КП „Мала Виска Водоканал” В.А.Аврунова,
КП „Мала Виска - МКП” В.П.Лисенка, КП „Мала Виска житлово-експлуатаційна
дільниця” М.П.Чмихун, начальника відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету
Маловисківської міської ради Шпак А.В., начальнику відділу культури та туризму
Рижикову Ю.О. про готовність підпорядкованих міській раді підприємств до роботи в
осінньо-зимовий період 2019-2020 років, відповідно до статті 30 Закону України „Про
місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет Маловисківської міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Інформації керівників підприємств та установ міської комунальної власності про
готовність підпорядкованих їм підприємств та закладів до осінньо-зимового періоду 20192020 років взяти до відому.
2. Зобов’язати начальника КП „Мала Виска Водоканал” В.А.Аврунова:
- завершити перевірку і утеплення оглядових колодязів, ремонт та ревізію
технічних засобів функціонування систем водозабезпечення та водовідведення;
- завершити підготовку наявної техніки до роботи в осінньо-зимовий період;
- забезпечити проведення всіх ремонтних робіт з дотриманням правил техніки
безпеки та охорони праці.
3. Зобов’язати начальника КП „Мала Виска - МКП” В.П.Лисенка:
- завершити заготовку протиожеледних матеріалів;
- створити резерв паливно-мастильних матеріалів на випадок екстремальних
ситуацій;
- забезпечити укладення договорів з підприємствами, що мають відповідну техніку,
на розчистку вулиць міста та сільських населених пунктів міської ради від снігу.
4. Зобов’язати начальника КП „Мала Виска ЖЕД” М.П.Чмихун:

- постійно проводити огляд та ревізію систем відведення дощових та талих вод на
будинках з м’якою покрівлею;
- завершити утеплення вікон та дверей в під’їздах житлових будинків;
- провести обстеження горищ, димовентиляційних каналів багатоквартирних
житлових будинків підвідомчого житлового фонду, розташованого на вулицях Жовтневій
та Спортивній;
- здійснювати контроль за роботою прибудинкових автономних котелень та
дотриманням правил техніки безпеки в них.
5. Зобов’язати керівника відділу освіти, молоді та спорту Шпак А.В.:
- здійснити завезення вугілля і дров в повному обсязі для опалення приміщень
навчальних закладів;
- комісійно обстежити котельні навчальних закладів міської ради;
- завершити заготовку пізніх овочевих культур для харчування дітей.
6. Зобов”язати начальника відділу культури та туризму Рижикову Ю.О.:
- подати пропозиції по необхідності проведення капітального чи поточного
ремонтних робіт у закладах культури міської ради.
7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бакалінського О.М.

Міський голова

Ю.ГУЛЬДАС

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 17 жовтня 2019 року

№ 384
м. Мала Виска

Про відзначення на території ОТГ Дня
працівника культури
______________________________
Керуючись ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно з
Програмою забезпечення культурно-масових заходів Маловисківської міської ради та її
виконавчих органів на 2016-2020 роки», затвердженою рішенням сесії від 16.02.2016 року
№ 69 та з нагоди Дня працівника культури та майстрів народного мистецтва, виконавчий
комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Забезпечити проведення 7 листопада 2019 року заходів присвячених Дню працівника
культури та майстрів народного мистецтва на території Маловисківської міської
об’єднаної територіальної громади.
2. Затвердити кошторис витрат заходів, зазначених у пункті 1 даного рішення, згідно з
додатком 1.
3. Відділу фінансів, економіки та бухгалтерського обліку міської ради видатки у сумі
8600,00 грн. профінансувати за рахунок коштів, передбачених в міському бюджеті на 2019
рік, за Програмою щодо забезпечення проведення культурно – масових заходів
Маловисківської міської ради та її виконавчих органів на 2016-2020 роки.
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 17.10.2019 р. № 384
Кошторис витрат
для організації відзначення
Дня працівників культури та майстрів народного мистецтва
на території Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади
Найменування видатків

Витрати
(тис. грн..)

2.

Оформлення сцени

3000,00

3.

Сувенірна продукція

3000,00

4.

Квіткова продукція

2600,00

Всього

8600,00

№

Відповідальна особа
за проведення
оплати

1.
Відділ культури та
туризму
Відділ культури та
туризму
Відділ культури та
туризму

5.

Керуючий справами

Л. ЛИННИК

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 17 жовтня 2019 року

№ 385
м. Мала Виска

Про організацію та проведення заходів
з відзначення в громаді у 2019 році
Дня визволення України
Керуючись ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», відповідно до плану роботи відділу культури та туризму, з
метою вшанування мужності та героїзму захисників України, сприяння
дальшому зміцненню патріотичного духу у суспільстві, виконавчий
комітет міської Маловисківської міської ради,
ВИРІШИВ:
1. Провести в місті Мала Виска покладання квітів до братської могили
загиблим воїнам, присвячене Дню визволення України від фашистських
загарбників 28 жовтня 2019 року о 10.00.
2.Доручити відділу культури і туризму виконавчого комітету
Маловисківської міської ради (Рижикова Ю.О.) забезпечити підготовку та
організацію проведення заходу.
3. Виділити кошти на проведення заходу присвячених Дню визволення
України від фашистських загарбників 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 17.10.2019 року № 385

Кошторис витрат
щодо організації та проведення заходів по відзначенню Дня
визволення України від фашистських загарбників
на території Маловисківської ОТГ

№
з/п
1

Найменування заходів
Придбання кошиків з квітами для покладання для покладання до
пам’ятниів воїнам та братських могил
Всього

Керуючий справами

Витрати
(тис.грн.)
500.00
500.00

Л.ЛИННИК

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 17 жовтня 2019 року

№ 386
м. Мала Виска

Про внесення змін до рішення
виконавчого комітету № 364 від
14 грудня 2017 року
«Про затвердження графіку роботи
відділу культури та туризму міської ради»
Розглянувши клопотання начальника відділу культури та туризму
виконавчого комітету Маловисківської міської ради від 02.10.2019 року №
126 про зміну режиму роботи Паліївського сільського будинку культури ,
відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», виконавчий комітет Маловисківської міської ради,
В И Р І Ш И В:
1. Внести зміни до пункту 1 рішення виконавчого комітету міської ради від
14 грудня 2019 року № 364 та викласти додаток № 1 в новій редакції, що
додається.
2. Попередити начальника відділу культури та туризму виконавчого комітету
Маловисківської міської ради Рижикову Ю.О. про дотримання режиму
роботи Паліївсього сільського будинку культури,
відповідно до вимог КЗпП України.
3. 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 17.10.2019 року № 386
ГРАФІК
роботи Паліївського сільського будинку культури відділу культури та
туризму Маловисківської міської ради
Середа - неділя: 12:00 – 15:00 години;
18:00 – 23:00 години;
Вихідні дні: понеділок, вівторок

Керуючий справами

Л.ЛИННИК

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 17 жовтня 2019 року

№ 387
м. Мала Виска

Про відзначення Дня працівників соціальної сфери
______________________________

З нагоди відзначення Дня працівників соціальної сфери, керуючись Законом України
«Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Маловисківської міської
ради
ВИРІШИВ:
1.Провести урочистості та святковий концерт для працівників соціальної сфери
громади 01 листопада 2019 року в приміщенні Маловисківської дитячої школи
мистецтв.
2. Затвердити кошторис витрат для проведення заходу згідно з додатком 1.
3. Видатки у сумі 4000,00 грн. профінансувати за рахунок коштів КП «Центр надання
соціальних послуг».
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 17.10.2019 р..№ 387
Кошторис витрат
для відзначення Дня працівників соціальної сфери в
Маловисківській міській
об’єднаній територіальній громаді
№
з/п
1
2

Найменування видатків
Квіти зрізані
Сувеніри, грамоти, подяки, рамки А4,
листівки
ВСЬОГО:

Керуючий справами

Розпорядник коштів
КП «Центр надання
соціальних послуг»
КП «Центр надання
соціальних послуг»

Витрати
(тис. грн.)
500,00
3500,00
4000,00

Л.ЛИННИК

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 17 жовтня 2019 року

№ 388
м. Мала Виска

Про погодження Програми розвитку КП «Маловисківський
центр надання соціальних послуг на 2020-2022»
Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Законом України « Про державні цільові програми», рішенням сесії від 26 вересня 2019
року № 1756 «Про затвердження Порядку розроблення, фінансування, моніторингу
цільових програм Маловисківської міської ради та звітності про їх виконання»,
враховуючи Методичні рекомендації щодо впровадження та застосування гендерноорієнтованого підходу у бюджетному процесі, затверджених наказом Мінфіну від
02.01.2019 року № 1, з метою удосконалення діяльності міської ради з розроблення
цільових програм та покращення контролю за належним їх виконанням, підвищення
ефективності виконання Програми соціально-економічного розвитку Маловисківської
міської об’єднаної територіальної громади виконавчий комітет Маловисківської міської
ради
ВИРІШИВ:
1.Погодити проект Програму розвитку комунального підприємства «Маловисківський
центр надання соціальних послуг на 2020-2022 роки», додаток додається.
2. Відповідальним особам міської ради подати проект Програми розвитку комунального
підприємства «Маловисківський центр надання соціальних послуг на 2020-2022 роки» на
чергове засідання Маловисківської міської ради для затвердження.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської ради Постолюк
Л.А.

Міський голова

Ю.ГУЛЬДАС

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 17 жовтня 2019 року

№ 389
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 Маловисківської
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 6917,59 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. ГУЛЬДАС

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 17 жовтня 2019 року

№ 390
м. Мала Виска

Про виділення одноразової
матеріальної допомоги учасникам
АТО (ООС), членам їх сімей та
сім’ям загиблих учасників АТО
(ООС), Революції Гідності
до Дня Захисника України (14 жовтня),
які проживають на території
Маловисківської міської об’єднаної
територіальної громади
Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та рішенням
Маловисківської міської ради від 25.10.2018 року № 1226 « Про затвердження
Комплексної Програми соціальної підтримки учасників АТО (ООС), членів їх сімей, сімей
загиблих учасників АТО, постраждалих учасників Революції Гідності та вшанування
пам’яті загиблих на 2019 – 2021 роки», виконавчий комітет Маловисківської міської ради,
В И Р І Ш И В:
1. Надати одноразову адресну грошову допомогу до Дня Захисника України
учасникам бойових дій, які беруть (брали) безпосередню участь в
антитерористичній операції, згідно доданих списків на загальну суму 40 500,00
грн.
2. Надати одноразову адресну грошову допомогу до Дня Захисника України сім’ям
загиблих учасників АТО, згідно доданих списків на загальну суму 9 000,00 грн
3. Надати одноразову адресну грошову допомогу до Дня Захисника України сім’ям
загиблих учасників Революції Гідності, згідно доданих списків на загальну суму 3
000 грн
4. Надати одноразову адресну грошову допомогу до Дня Захисника України
громадянам, які отримали інвалідність під час проходження служби в зоні АТО,
згідно доданих списків на загальну суму 8 000,00 грн.

5. Кошти, вказані в п.1-4 даного рішення, виділити по коду 3242 «Інші видатки на
соціальний захист».
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з
питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В.

Міський голова

Ю. ГУЛЬДАС

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 17 жовтня 2019 року

№ 391
м. Мала Виска

Про
доцільність
позбавлення
батьківських прав Корнєєвої І.О.,
18.06.1986р.н., гр. Воротнюк О.О.,
06.06.1979р.н.,
за
ухилення
від
виконання обов’язків по вихованню
дітей та затвердження висновку Комісії
з питань захисту прав дитини від
17.09.2019
Керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст.
164, 180 Сімейного кодексу України, ст. 12 Закону України „Про охорону дитинства”,
«Конвенцією ООН про права дітей», постановою Кабінету Міністрів України від 24
вересня 2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із
захистом прав дитини», положенням про Службу у справах сім’ї та дітей виконавчого
комітету міської ради затвердженого рішенням сесії міської ради від 21 грудня 2017 року
№ 813 та положенням про Комісію з питань захисту прав дитини, затвердженого
рішенням сесії міської ради від 28 лютого 2018 № 901 зі змінами та доповненнями, з
метою
соціально-правового захисту прав малолітніх дітей та враховуючи
витяг з протоколу № 10 засідання Комісії з питань захисту прав дитини виконавчого
комітету Маловисківської міської ради від 17 вересня 2019 року виконавчий комітет
Маловисківської міської ради ВИРІШИВ:
1.
За доцільне позбавити гр. Корнєєву Ірину Олександрівну, 18.06.1986р.н.,
гр. Воротнюк Олександра Олеговича, 06.06.1979р.н., батьківських прав за ухилення від
виконання обов’язків по вихованню дітей Корнєєва Євгена Олеговича, 25.10.2006р.н.,
Воротнюк Михайла Олександровича, 02.01.2018р.н..
2.
Затвердити висновок Комісії з питань захисту прав дитини, про доцільність
позбавлення гр. Корнєєвої Ірини Олександрівни, 18.06.1986р.н., гр. Воротнюк Олександра
Олеговича, 06.06.1979р.н., батьківських прав за ухилення від виконання обов’язків по
вихованню дітей Корнєєва Євгена Олеговича, 25.10.2006р.н., Воротнюк Михайла
Олександровича, 02.01.2018р.н. (додаток № 1).
3.
Надати до суду на підставі ухвали про відкриття провадження щодо позбавлення
гр. Корнєєвої Ірини Олександрівни, 18.06.1986р.н., гр. Воротнюк Олександра Олеговича,
06.06.1979р.н., батьківських прав за ухилення від виконання обов’язків по вихованню

дітей Корнєєва Євгена Олеговича, 25.10.2006р.н., Воротнюк Михайла Олександровича,
02.01.2018р.н., висновок Комісії з питань захисту прав дитини від 17.09.2019
«Про доцільність позбавлення гр. Корнєєвої Ірини Олександрівни, 18.06.1986р.н.,
гр. Воротнюк Олександра Олеговича, 06.06.1979р.н., батьківських прав за ухилення від
виконання обов’язків по вихованню дітей Корнєєва Євгена Олеговича, 25.10.2006р.н.,
Воротнюк Михайла Олександровича, 02.01.2018р.н.».
4.
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 міської ради
від 17 жовтня 2019 року № 391
ВИСНОВОК
Комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету
Маловисківської міської ради
про доцільність позбавлення гр. Корнєєвої Ірини Олександрівни, 18.06.1986р.н.,
гр. Воротнюк Олександра Олеговича, 06.06.1979р.н., батьківських прав
за ухилення від виконання обов’язків по вихованню дітей
Корнєєва Євгена Олеговича, 25.10.2006р.н.,
Воротнюк Михайла Олександровича, 02.01.2018р.н..
На чергове засідання Комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому
комітеті Маловисківської міської ради від 17 вересня 2019 року було винесено питання
про доцільність позбавлення гр. Корнєєвої Ірини Олександрівни, 18.06.1986р.н., гр.
Воротнюк Олександра Олеговича, 06.06.1979р.н., які проживають та за адресою: вул. Лесі
Українки, 20, с. Паліївка, Маловисківського району, Кіровоградської області, батьківських
прав за ухилення від виконання обов’язків по вихованню дітей Корнєєва Євгена
Олеговича, 25.10.2006р.н., Воротнюк Михайла Олександровича, 02.01.2018р.н, а саме, не
виконання
п. 2, п. 3, п. 4, ст. 150, ст. 180 Сімейного Кодексу України, обов’язку
батьків щодо поваги дітей, виховання дітей, піклування про здоров’я дітей, їх фізичний,
духовний та моральний розвиток і обов’язок батьків утримувати дітей до досягнення ними
повноліття і систематичного вживання алкогольних напоїв, що у відповідності з п. 2, п. 3,
п. 4, ч. 1 ст. 164 Сімейного Кодексу України є підставою до позбавлення батьківських
прав у судовому порядку.
Реєстрація у гр. Корнєєвої І.О. відсутня. Громадянин Воротнюк О.О.
зареєстрований за адресою: вул. Жердія, буд. 7, с. Велика Виска, Маловисківського
району, Кіровоградської області.
За час спільного проживання гр. Корнєєвої І.О., 18.06.1986р.н. з гр. Воротнюк О.О.,
06.06.1979р.н., народилась спільна дитина Воротнюк Михайла Олександровича,
02.01.2018р.н..
У відповідності зі свідоцтвом про народження Воротнюк Михайла
Олександровича, 02.01.2018р.н., видане Маловисківським районним відділом державної
реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у
Кіровоградській області,
20 лютого 2018 року серії І-ОЛ № 218783, про що, 20
лютого 2018 року було складено відповідний актовий запис № 23 і в графі батько,
зазначено Воротнюк Олександр Олегович, в графі мати – Корнєєва Ірина Олександрівна.
Згідно витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну
реєстрацію народження № 00023957805 від 17 вересня 2019 року наданого
Маловисківським районним відділом державної реєстрації актів цивільного стану
Головного територіального управління юстиції у Кіровоградській області відповідно до
статей 126, 133, 135 Сімейного кодексу України. Батьком малолітнього Воротнюк
Михайла Олександровича, 02.01.2018р.н.,
є гр. Воротнюк Олександр
Олегович. Матір’ю, є гр. Корнєєва Ірина Олександрівна. Державна реєстрація проведена
відповідно до статті 126 Сімейного кодексу України.
У відповідності зі свідоцтвом про народження Корнєєв Євген Олегович,
25.10.2006р.н., видане центральним відділом державної реєстрації актів цивільного стану
Головного управління юстиції у Кіровоградській області, 24 квітня 2007 року серії І-ОЛ

№ 043102, про що, 24 квітня 2007 року було складено відповідний актовий запис № 812 і в
графі батько, зазначено Корнєєв Олег Ігорович, в графі мати – Корнєєва Ірина
Олександрівна.
Згідно витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну
реєстрацію народження № 00023961356 від 17 вересня 2019 року наданого
Маловисківським районним відділом державної реєстрації актів цивільного стану
Головного територіального управління юстиції у Кіровоградській області відповідно до ч.
1 ст. 135 Сімейного кодексу України, при народженні дитини у матері, яка не перебуває у
шлюбі, у випадках, коли немає спільної заяви батьків, заяви батька або рішення суду,
запис про батька дитини у Книзі реєстрації народжень провадиться за прізвищем матері, а
ім’я та по батькові батька дитини записуються за її вказівкою і тому в графі відомості про
батька зазначено, - Корнєєв Олег Ігорович. Матір - гр. Корнєєва Ірина Олександрівна.
Державна реєстрація проведена відповідно до частини першої статті 135 Сімейного
кодексу України.
У період часу з січня 2018 року по вересень 2019 року гр. Корнєєва І.О.,
18.06.1986р.н., гр. Воротнюк О.О., 06.06.1979р.н. ухиляються від виконання обов’язків по
вихованню дітей, а саме, не виконують п. 2, п. 3, п. 4, ст. 150, ст. 180 Сімейного Кодексу
України, обов’язок батьків щодо поваги дитини, виховання дітей, піклування про здоров’я
дітей, їх фізичний, духовний та моральний розвиток і обов’язок батьків утримувати дітей
до досягнення ними повноліття.
Сім’я гр. Корнєєвої І.О., гр. Воротнюк О.О., проживає в орендованому будинку.
Власне житло відсутнє.
Під час неодноразового обстеження помешкання було встановлено, що у будинку
дві кімнат, вітальня та веранда. Санітарно-гігієнічні норми порушені, умови проживання
не задовільні. Кімнати та будинок потребують капітальних ремонтних робіт.
В одній із кімнат у наявності два ліжка на одному із яких відпочивала найстарша
дитина та дитяче ліжечко для меншої дитини. Постільна білизна на ліжках в яких спали
діти відсутня, або брудна. Матраци та ковдри брудні. Іграшки та меблі старі, розламані.
Місце для виконання домашніх завдань відсутнє. Також у кімнаті в наявності, стіл,
два стільці, шафа. У дітей в наявності літній, зимовий одяг та взуття, брудні, зношені.
Опалення пічне. Дрова відсутні. Світло підключене, заборгованість відсутня.
Їжа в наявності, але в недостатній кількості.
Присадибна ділянка необроблена. Підсобне господарство не ведеться.
Постійний заробіток у сім’ї відсутній. Сім’я проживає за рахунок державної
соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям та державної допомоги при народженні.
Кошти отримані за рахунок державної соціальної допомог та допомоги при
народженні використовуються не за призначенням.
Більшу частину коштів гр. Корнєєва І.О., гр. Воротнюк О.О., використовують на
власні потреби.
З вересня 2019 року гр. Воронюк О.О., перебуває на обліку служби зайнятості у
пошуках роботи.
Старша дитини навчається у Паліївському НВК. У наявності книжки, зошити,
канцелярське приладдя. Менша дитина до дошкільного навчального закладу не
влаштована.
Діти частково отримують щеплення.
З січня 2019 року по вересень 2019 року з гр. Корнєєвою І.О., гр. Воротнюк О.О.
неодноразово працівники служби у справах сім’ї та дітей, представниками Паліївського
старостату, інспектор Маловисківського відділу поліції, фельдшером Паліївського ФАПу
проводили бесіди з питання виконання батьківських обов’язків та вживання алкогольних
напоїв у присутності дітей.
Не зважаючи на контроль з боку служби у справах сім’ї та дітей виконавчого
комітету міської ради, представників Паліївського старостату, інспектора

Маловисківського відділу поліції, фельдшера Паліївського ФАПу та представників
Паліївського НВК, гр. Корнєєва І.О., гр. Воротнюк О.О. гр. Корнєєва І.О. та гр. Воротнюк
О.О., продовжували ухилятися від виконання батьківських обов’язків, систематично
вживали алкогольні напої у присутності дітей та не дотримувались і не виконували
вимоги рішення виконавчого комітету Маловисківської міської ради від 18.04.2019 № 168
«Про винесення попередження
гр. Корнєєвої І.О., 18.06.1986р.н., гр.
Воротнюк О.О., 06.06.1979р.н. за ухилення від виконання обов’язків по вихованню дітей
та затвердження висновку Комісії з питань захисту дитини».
11.09.2019 від старости Паліївської громади, Маловисківського району,
Кіровоградської області, гр. Шамкої Л.В., по телефону до служби у справах сім’ї та дітей
виконавчого комітету Маловисківської міської ради надійшло звернення, про те, що у
будинку за адресою: вул. Л. Українки, 20, с. Паліївка, Маловисківського району,
Кіровоградської області, де проживає сім’я гр. Корнєєвої І.О., Воротнюк О.О.,
- гр. Корнєєва І.О. перебуває у стані алкогольного сп’яніння, виражається нецензурною
лайкою у присутності дітей. В будинку, брудно, вогко, холодно. Їжа відсутня.
Одразу після надходження повідомлення до служби у справах сім’ї та дітей
виконавчого комітету Маловисківської міської ради, протягом 20хв. спільно з
представниками ювенальної превенції Маловисківського відділу поліції, було
організовано виїзд за вказаною адресою для проведення роботи щодо встановлення факту
загрози життю і здоров’ю дітей і усунення причин та умов, що загрожують життю та
здоров’ю дітям.
Під час обстеження умов проживання сім’ї гр. Корнєєвої І.О., Воротнюк О.О.,
службою у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету Маловисківської міської ради
спільно з інспектором ювенальної превенції Маловисківського відділу поліції, було
складено акт обстеження умов проживання сім’ї та встановлено, що будинок складається з
веранди, вітальні та двох кімнат. У веранді, вітальні та кімнатах брудно, наявні недопалки
цигарок, порожні пляшки з під алкогольних напоїв. В кімнатах будинку холодно, вогко, не
прибрано. Кімнати та будинок потребують капітальних ремонтних робіт. По будинку
розкидано брудний одяг та взуття, що дітей, що дорослих. Санітарно-гігієнічні умови
порушені та не відповідають вимогам. Меблі розламані.
В одній із кімнат у наявності два ліжка на одному із яких відпочивала найстарша
дитина та дитяче ліжечко для меншої дитини. Постільна білизна на ліжках в яких спали
діти відсутня. Матраци та ковдри брудні. Іграшки та меблі старі, розламані.
Місце для виконання домашніх завдань відсутнє. У дітей в наявності літній,
зимовий одяг та взуття, брудні, зношені.
У будинку не створені умови для виховання та розвитку дітей.
Опалення пічне. Дрова відсутні. Світло підключене, заборгованість відсутня.
Їжа відсутня.
Присадибна ділянка необроблена. Підсобне господарство не ведеться.
Постійний заробіток у сім’ї відсутній. Сім’я проживає за рахунок державної
соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям та державної соціальної допомоги сім’ям з
дітьми при народженні.
Кошти отримані за рахунок державних соціальних допомог використовуються не за
призначенням.
Більшу частину коштів гр. Корнєєва І.О., гр. Воротнюк О.О., використовують на
власні потреби.
Окрім цього, на момент обстеження, а саме, 11.09.2019, гр. Корнєєва І.О.
знаходилась в стані алкогольного сп’яніння. Громядянин Воротнюк О.О. - відсутній.
У присутності працівників поліції гр. Корнєєва І.О. погрожувала розправою
працівникам служби у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету Маловисківської
міської ради та виражалась у їх бік нецензурною лайкою.
Від надання пояснень щодо ситуації яка склалась у її сім’ї відмовилась.

Оцінивши ситуацію, яка склалась в сім’ї гр. Корнєєвої І.О., Воротнюк О.О. і те, що
за місцем проживання вбачається загроза життю та здоров’ю дітей з боку матері, службою
у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету Маловисківської міської ради спільно з
представниками ювенальної превенції Маловисківського відділу поліції було складено акт
про вилучення дітей Корнєєва Євгена Олеговича, 25.10.2006р.н., Воротнюк Михайла
Олександровича, 02.01.2018р.н., з сім’ї батьків гр. Корнєєвої Ірини Олександрівни,
18.06.1986р.н., гр. Воротнюк Олександра Олеговича, 06.06.1979р.н..
Діти Корнєєв Є.О., 25.10.2006р.н., Воротнюк М.О., 02.01.2018р.н., поміщені до
інфекційного відділення Маловисківської центральної районної лікарні для проходження
медичного обстеження та подальшого вирішення питання щодо влаштування дітей.
Не зважаючи на контроль з боку служби у справах сім’ї та дітей виконавчого
комітету міської ради гр. Корнєєва І.О., гр. Воротнюк О.О., навіть після вилучення дітей,
продовжують ухилятись від виконання обов’язків по вихованню дітей Корнєєва Є.О.,
Воротнюк М.О..
Громадяни Корнеєєва І.О., Воротнюк О.О., відвідують дітей в лікарні, але за
місцем проживання, не має наміру створювати та пристосовувати умови для виховання та
розвитку дітей.
Враховуючи викладене вище і обставини, що гр. Корнєєва Ірина Олександрівна,
18.06.1986р.н., гр. Воротнюк Олександр Олегович, 06.06.1979р.н., тривалий час
ухиляються від виконання батьківських обов’язків, не мають наміру створювати та
покращувати умови для виховання та розвитку дітей, Корнєєва Євгена Олеговича,
25.10.2006р.н., Воротнюк Михайла Олександровича, 02.01.2018р.н..
Комісія з питань захисту прав дитини виконавчого комітету Маловисківської
міської ради керуючись ч. 2, ч. 3, ч. 4, ст. 150, п. 2, п. 4, ч. 1, ст. 164, 180 Сімейного
кодексу України, ч. 1 ст. 12, ст. 17 Закону України «Про охорону дитинства»,
«Конвенцією ООН про права дітей», постановою Кабінету Міністрів України від 24
вересня 2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із
захистом прав дитини», положенням про Комісію з питань захисту прав дитини,
затвердженого рішенням сесії міської ради
від 28 лютого 2018 № 901 зі змінами
та доповненнями, з метою соціально-правового захисту прав малолітніх дітей вважає за
доцільне позбавити гр. Корнєєву Ірину Олександрівну, 18.06.1986р.н., гр. Воротнюк
Олександра Олеговича, 06.06.1979р.н., батьківських прав за ухилення від виконання
обов’язків по вихованню дітей Корнєєва Євгена Олеговича, 25.10.2006р.н., Воротнюк
Михайла Олександровича, 02.01.2018р.н..

Керуючий справами

Л. ЛИННИК

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 17 жовтня 2019 року

№ 392
м. Мала Виска

Про
надання
дозволу
гр. Медведенку П.М, 04.03.1978р.н. на
укладення договору купівлі-продажу
об’єктів нерухомого майна – земельної
ділянки площею 1,1645 га., кадастровий
номер № 3523184800:51:000:0033, та
земельної ділянки площею 0,2500 га.,
кадастровий
номер
№ 3523184800:51:000:0032 на користь
малолітнього сина Медведенко С.П.,
25.01.2008р.н. та затвердження висновку
Комісії з питань захисту прав дитини
від 17.09.2019
Керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст.
176, 177 Сімейного кодексу України, ст.ст. 32, 71, 242 Цивільного кодексу України, ст.ст.
17, 18 Закон України «Про охорону дитинства», ст. 12 Закону України «Про основи
захисту бездомних осіб і безпритульних дітей», «Конвенцією ООН про права дітей», п. п.
п. 66, 67, 68 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із
захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
24.09.2008 року
№ 866 “Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної
із захистом прав дитини”, положенням про Службу у справах сім’ї та дітей виконавчого
комітету міської ради затвердженого рішенням сесії міської ради від 21 грудня 2017 року
№ 813 зі змінами і доповненнями та положенням про Комісію з питань захисту прав
дитини, затвердженого рішенням сесії міської ради від 28 лютого 2018 № 901, з метою
соціально-правового захисту прав малолітніх дітей та враховуючи витяг з протоколу № 10
засідання Комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету Маловисківської
міської ради від 19 вересня 2019 року виконавчий комітет Маловисківської міської ради, ВИРІШИВ:
1.
Надати дозвіл гр. Медведенко Петру Михайловичу, 04.03.1978р.н., на вчинення
нотаріальної дії, укладення договору купівлі-продажу об’єктів нерухомого майна –
земельної ділянки площею 1,1645 га., кадастровий номер № 3523184800:51:000:0033,
наданої для ведення особистого селянського господарства, що знаходиться за адресою:
село Первомайське, вулиця Шевченка, номер п’ятдесят два А, та земельної ділянки
площею 0,2500 га., кадастровий номер № 3523184800:51:000:0032, що знаходиться за

адресою: село Первомайське, вулиця Шевченка, номер п’ятдесят два А, на користь
малолітнього Медведенка Сергія, Петровича, 25 січня 2008 року народження.
2.
Розпорядником об’єктів нерухомого майна – земельної ділянки площею 1,1645 га
кадастровий номер № 3523184800:51:000:0033, наданої для ведення особистого
селянського господарства, що знаходиться за адресою: село Первомайське, вулиця
Шевченка, номер п’ятдесят два А, та земельної ділянки площею 0,2500 га, кадастровий
номер
№ 3523184800:51:000:0032, що знаходиться за адресою: село
Первомайське, вулиця Шевченка, номер п’ятдесят два А, до досягнення Медведенком
Сергієм Петровичем, 25.01.2008р.н. повноліття призначити батька - гр. Медведенко Петра
Михайловича, 04.03.1978р.н..
3.
За результатами розгляду питання на засіданні Комісії з питань захисту прав
дитини на основі витягу з протоколу засідання Комісії від 17 вересня 2019 року № 10,
затвердити висновок Комісії, про надання дозволу гр. Медведенко Петру Михайловичу,
04.03.1978р.н., на вчинення нотаріальної дії, укладення договору купівлі-продажу об’єктів
нерухомого майна – земельної ділянки площею 1,1645 га., кадастровий номер №
3523184800:51:000:0033, наданої для ведення особистого селянського господарства, що
знаходиться за адресою:
село Первомайське, вулиця Шевченка, номер
п’ятдесят два А, та земельної ділянки площею 0,2500 га., кадастровий номер №
3523184800:51:000:0032, що знаходиться за адресою: село Первомайське, вулиця
Шевченка, номер п’ятдесят два А, на користь малолітнього Медведенка Сергія,
Петровича, 25 січня 2008 року народження, (згідно додатку 1).
4.
Зобов’язати гр. Медведенка П.М., 04.03.1978р.н., після укладення договору
купівлі-продажу об’єктів нерухомого майна – земельної ділянки площею 1,1645 га.,
кадастровий номер № 3523184800:51:000:0033, що знаходиться за адресою:
село Первомайське, вулиця Шевченка, номер п’ятдесят два А, та земельної ділянки
площею 0,2500 га., кадастровий номер № 3523184800:51:000:0032, що знаходиться за
адресою: село Первомайське, вулиця Шевченка, номер п’ятдесят два А, на користь
малолітнього Медведенка Сергія, Петровича, 25 січня 2008 року народження, надати
службі у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету Маловисківської міської ради, копію
зазначеного вище договору купівлі-продажу та витягів з Державного реєстру речових прав
на нерухоме майно.
5.
Нотаріальній конторі або нотаріусу після здійснення правочинів повідомити службу
у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету Маловисківської міської ради про їх
вчинення.
6.
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 міської ради
від 17 жовтня 2019 року № 392
ВИСНОВОК
Комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету міської ради
про надання дозволу гр. Медведенко Петру Михайловичу, 04.03.1978р.н., на
вчинення нотаріальної дії, укладення договору купівлі-продажу об’єктів нерухомого
майна – земельної ділянки площею 1,1645 га., кадастровий номер №
3523184800:51:000:0033 та земельної ділянки площею 0,2500 га., кадастровий номер
№ 3523184800:51:000:0032, що знаходиться за адресою: село Первомайське, вулиця
Шевченка, номер п’ятдесят два А, на користь малолітнього Медведенка Сергія
Петровича, 25.01.2008р.н.
На засідання Комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті
Маловисківської міської ради, яке відбулось 17 вересня 2019 року, на підставі письмового
звернення гр. Медведенко Петра Михайловича, 04.03.1978р.н., яке надійшло до
виконавчого комітету міської ради 17 вересня 2019 року за № 19/ПЛ/1841-М, було
винесено питання, щодо надання дозволу на вчинення нотаріальної дії, укладення
договору купівлі-продажу об’єктів нерухомого майна – земельної ділянки площею 1,1645
га., кадастровий номер
№ 3523184800:51:000:0033, наданої для ведення
особистого селянського господарства, що знаходиться за адресою: село Первомайське,
вулиця Шевченка, номер п’ятдесят два А, та земельної ділянки площею 0,2500 га.,
кадастровий номер № 3523184800:51:000:0032, що знаходиться за адресою: село
Первомайське, вулиця Шевченка, номер п’ятдесят два А, на ім’я малолітнього сина
Медведенка Сергія Петровича, 25 січня 2008 року народження.
Розглянувши письмову заяву гр. Медведенка П.М., 04.03.1978р.н. та пакет поданих
документів на вчинення нотаріальної дії, укладення договору купівлі-продажу об’єктів
нерухомого майна – земельної ділянки площею 1,1645 га., кадастровий номер
№ 3523184800:51:000:0033, наданої для ведення особистого селянського господарства, що
знаходиться за адресою: село Первомайське, вулиця Шевченка, номер п’ятдесят два А, та
земельної ділянки площею 0,2500 га., кадастровий номер № 3523184800:51:000:0032, що
знаходиться за адресою: село Первомайське, вулиця Шевченка, номер п’ятдесят два А, на
ім’я малолітнього сина Медведенка С.П., 25.01.2008р.н..
Керуючись ст. 32 Цивільного кодексу України і враховуючи те, що Медведенко
Сергій Петрович, 25.01.2008р.н., є неповнолітньою особою, яка не досягла віку
вісімнадцяти років, і має обмежену цивільну дієздатність, для вчинення неповнолітньою
особою правочину щодо нерухомого майна - земельної ділянки площею 1,1645 га.,
кадастровий номер № 3523184800:51:000:0033, наданої для ведення особистого
селянського господарства, що знаходиться за адресою: село Первомайське, вулиця
Шевченка, номер п’ятдесят два А, та земельної ділянки площею 0,2500 га., кадастровий
номер № 3523184800:51:000:0032, що знаходиться за адресою: село Первомайське, вулиця
Шевченка, номер п’ятдесят два А, повинна бути письмова нотаріально посвідчена згода
батьків (усиновлювачів) або піклувальника та органу опіки та піклування відповідно до
закону.
Відповідно до статті 242 Цивільного кодексу України батьки (усиновлювачі) є
законними представниками своїх малолітніх та неповнолітніх дітей, а тому від імені та в
інтересах своїх дітей мають право вчиняти дії щодо набуття неповнолітніми майнових
прав.
У відповідності з ч. 1, ст. 34 ЦК України визначено, що повну цивільну дієздатність
має фізична особа, яка досягла вісімнадцяти років (повноліття).

Тобто, здійснювати самостійно розпорядження нерухомим майном - земельною
ділянкою площею 1,1645 га., кадастровий номер № 3523184800:51:000:0033, що
знаходиться за адресою: село Первомайське, вулиця Шевченка, номер п’ятдесят два А, та
земельної ділянки площею 0,2500 га., кадастровий номер № 3523184800:51:000:0032, що
знаходиться за адресою: село Первомайське, вулиця Шевченка, номер п’ятдесят два А,
неповнолітній Медведенко С.П., 25.01.2008р.н., зможе лише при досягненні 18 років.
Відповідності зі свідоцтвом про народження дитини Медведенко Сергія Петровича,
25.01.2008р.н. серії 1-ОЛ № 055630 видане відділом реєстрації актів цивільного стану
Маловисківського районного управління юстиції Кіровоградської області 4 лютого2008
року зазначено що, гр. Медведенко Петро Михайлович, 04.03.1978р.н., є батьком, гр.
Медведенко Лариса Анатоліївна, 11.05.1970р.н., є матір’ю - Медведенко Сергія,
Петровича, 25.01.2008р.н., і те, що він, є малолітньою особою, яка не досягла віку
вісімнадцяти років, і має обмежену цивільну дієздатність, а тому малолітні особи
вчиняють правочини за згодою батьків.
Керуючись ч. 1, ст. 171 Сімейного кодексу України, враховуючи думку дитини
Медведенко С.П., 25.01.2008р.н., письмову заяву гр. Медведенко П.М., 04.03.1978р.н., яке
надійшло до виконавчого комітету міської ради 17 вересня 2019 року за № 19/ПЛ/1841-М.
Беручи до уваги подану копію заяви від гр. Медведенко П.М. та гр. Медведенко
Л.А., про надання згоди на укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки
площею 1,1645 га., кадастровий номер № 3523184800:51:000:0033, наданої для ведення
особистого селянського господарства, що знаходиться за адресою: село Первомайське,
вулиця Шевченка, номер п’ятдесят два А, на користь сина Медведенко С.П.,
25.01.2008р.н., і їх спільного погодження, що розпоряджатися земельною ділянкою до
повноліття сина буде його батько – гр. Медведенко Петро Михайлович.
Справжність підписів гр. Медведенко П.М., гр. Медведенко Л.А., які підписали
документ, встановлено, їх дієздатність перевірено у присутності приватного нотаріуса
Маловисківського районного нотаріального округу Кіровоградської області Сосновського
А.В.. Зареєстровано в реєстрі за № 561-562 від 24 червня 2019 року. Копія заяви скріплена
штампом з написом «Див. на звороті Мала Виска Кіровоградська область, Україна
«24 червня» 2019 року, ч, Сосновський А.В., приватний нотаріус Маловисківського
районного нотаріального округу Кіровоградської області, засвідчую вірність цієї копії з
оригіналу документа; в останньому підчисток, дописок, закреслень слів, незаконних
виправлень або інших особливостей не виявлено. Зареєстровано в реєстрі за № 564.
Стягнута плата за домовленістю. Приватний нотаріус, підпис» і завірено печаткою з
написом «Приватний нотаріус Сосновський Андрій Васильович Маловисківський
районний нотаріальний округ Кіровоградської області з державним гербом в середині».
А також копію заяви, яка не завірена належним чином, від гр. Рибальченко Надії
Степанівни, 03.04.1951р.н., що проживає та зарестрована: с. Первомайське,
Маловисківського району, Кіровоградської області, податковий номер № 1872005423,
про отримання від Медведенка Петра Михайловича грошей в сумі 26000 (двадцяти шести
тисяч) гривень, що є остаточним розрахунком за продані земельні ділянки, прощею
0,2500 га., кадастровий номер № 3523184800:51:000:0032, та площею 1,1645 га.,
кадастровий номер № 3523184800:51:000:0033, що розташовані за адресою: с.
Первомайське,
вул. Шевченка, № 52А, Маловисківського району,
Кіровоградської області, власником яких вона є. Справжність підпису гр. Рибальченко
Надії Степанівни, яка підписала документ, встановлено, їх дієздатність перевірено у
присутності приватного нотаріуса Маловисківського районного нотаріального округу
Кіровоградської області
Сосновського А.В.. Зареєстровано в реєстрі за № 673
від 30 липня 2019 року.
Документ від гр. Медведенко П.М. та гр. Медведенко Л.А., про надання згоди на
укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки площею0,2500 га., кадастровий
номер № 3523184800:51:000:0032, що знаходиться за адресою: село Первомайське, вулиця

Шевченка, номер п’ятдесят два А, на користь сина Медведенко Сергія Петровича, 25 січня
2008 року народження і погодження гр. Медведенко П.М., гр. Медведенко Л.А., що
розпоряджатися земельною ділянкою до повноліття сина буде його батько – гр.
Медведенко Петро Михайлович засвідчений належним чином до служби у справах сім’ї
та дітей виконавчого комітету Маловисківської міської ради не надано.
Враховуючи викладене вище, Комісія з питань захисту прав дитини виконавчого
комітету Маловисківської міської ради, керуючись ст.ст. 171, 176, 177 Сімейного кодексу
України, ст.ст. 32, 71, 242 Цивільного кодексу України, ст. 17 Законів України «Про
охорону дитинства», ст. 12 Закону України «Про основи захисту бездомних осіб і
безпритульних дітей», «Конвенцією ООН про права дітей», пунктом 67 постанови
Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866 «Питання діяльності органів
опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», положенням про Комісію з
питань захисту прав дитини, затвердженого рішенням сесії міської ради від 28 лютого
2018 року, № 901, вважає за доцільне:
1.
Надати дозвіл гр. Медведенко Петру Михайловичу, 04.03.1978р.н., на вчинення
нотаріальної дії, укладення договору купівлі-продажу об’єктів нерухомого майна –
земельної ділянки площею 1,1645 га., кадастровий номер № 3523184800:51:000:0033,
наданої для ведення особистого селянського господарства, що знаходиться за адресою:
село Первомайське, вулиця Шевченка, номер п’ятдесят два А, та земельної ділянки
площею 0,2500 га., кадастровий номер № 3523184800:51:000:0032, що знаходиться за
адресою: село Первомайське, вулиця Шевченка, номер п’ятдесят два А, на користь
малолітнього Медведенка Сергія, Петровича, 25 січня 2008 року народження.
2.
Розпорядником об’єктів нерухомого майна – земельної ділянки площею 1,1645 га
кадастровий номер № 3523184800:51:000:0033, наданої для ведення особистого
селянського господарства, що знаходиться за адресою: село Первомайське, вулиця
Шевченка, номер п’ятдесят два А, та земельної ділянки площею 0,2500 га, кадастровий
номер
№ 3523184800:51:000:0032, що знаходиться за адресою: село
Первомайське, вулиця Шевченка, номер п’ятдесят два А, до досягнення Медведенком
Сергієм Петровичем, 25.01.2008р.н. повноліття призначити батька - гр. Медведенко Петра
Михайловича, 04.03.1978р.н..
3.
Зобов’язати гр. Медведенка П.М., 04.03.1978р.н., після укладення договору
купівлі-продажу об’єктів нерухомого майна – земельної ділянки площею 1,1645 га.,
кадастровий номер № 3523184800:51:000:0033, що знаходиться за адресою:
село Первомайське, вулиця Шевченка, номер п’ятдесят два А, та земельної ділянки
площею 0,2500 га., кадастровий номер № 3523184800:51:000:0032, що знаходиться за
адресою: село Первомайське, вулиця Шевченка, номер п’ятдесят два А, на користь
малолітнього Медведенка Сергія, Петровича, 25 січня 2008 року народження, надати
службі у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету Маловисківської міської ради, копію
зазначеного вище договору купівлі-продажу та витягів з Державного реєстру речових прав
на нерухоме майно.
4.
Нотаріальній конторі або нотаріусу після здійснення правочинів щодо укладення
договору купівлі-продажу об’єктів нерухомого майна – земельної ділянки площею 1,1645
га., кадастровий номер № 3523184800:51:000:0033, що знаходиться за адресою:
село Первомайське, вулиця Шевченка, номер п’ятдесят два А, та земельної ділянки
площею 0,2500 га., кадастровий номер № 3523184800:51:000:0032, що знаходиться за
адресою: село Первомайське, вулиця Шевченка, номер п’ятдесят два А, на користь
малолітнього Медведенка Сергія, Петровича, 25 січня 2008 року народження, повідомити
службу у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету Маловисківської міської ради про їх
вчинення.

Керуючий справами

Л. ЛИННИК

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 17 жовтня 2019 року

№ 393
м. Мала Виска

Про внесення змін до рішення
виконавчого комітету міської ради
№ 304 від 08 серпня 2019 року
Керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2013 року № 895
«Про затвердження порядку взаємодії суб’єктів соціального супроводу сімей (осіб), які
перебувають у складних життєвих обставинах», пункту 18 постанови Кабінету Міністрів
України від 21 листопада 2013 року № 896 «Про затвердження Порядку виявлення сімей
(осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, надання їм соціальних послуг та
здійснення соціального супроводу таких сімей (осіб)», пункту 3, розділу 6, Наказу
Міністерства соціальної політики № 318 від 31 березня 2016 року «Про затвердження
державного стандарту соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних
життєвих обставинах», клопотання служби у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету
міської ради і витягу з протоколу № 10 від 17 вересня 2019 року, Комісії з питань захисту
прав дитини виконавчого комітету міської ради, виконавчий комітет міської ради, ВИРІШИВ:
1.
Продовжити термін перебування під соціальним супроводом в сім’ї гр. Корнєєвої
Ірини Олександрівни, 18.06.1986р.н. та гр. Воротнюк Олександра Олеговича,
06.06.1979р.н., з якої, 11.09.2019 у відповідності до складених актів, вилучено дітей
Корнєєва Євгена Олеговича, 25.10.2006р.н., Воротнюк Михайла Олександровича,
02.01.2018р.н., у зв’язку із загрозою для життя та здоров’я дітей, у відповідно з пунктом
ІІІ, підпунктом 3.3 «Здійснення та завершення соціального супроводу», Наказ
Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту
від 25.04.2008р.н. № 1795.
2.
Взяти під соціальний супровід сім’ю гр. Громчук Валентини Андріївни,
31.07.1998р.н., яка проживає з дитиною Рак Валентином Руслановичем, 14.02.2017р.н., за
адресою: вул. Шкільна, 68, с. Паліївка, Маловисківського району, Кіровоградської
області, як таку, що потрапила у складні життєві обставини, у відповідно з пунктом ІІІ,
підпунктом 3.3 «Здійснення та завершення соціального супроводу», Наказ Міністерства
України у справах сім’ї, молоді та спорту від 25.04.2008р.н. № 1795.
3.
Взяти під соціальний супровід;
- Ткач Валентина Олександровича, 15.11.1999р.н., який зареєстрований за адресою:
вул. Котовського, 62, с. Журавка, Шполянського району, Черкаської області;
- Андрієнко Єлизавета Володимирівна, 02.04.2001р.н., яка зареєстрована за адресою:
вул. Берегова, 29, м. Мала Виска, Кіровоградської області;

- Гурову Аліну Анатоліївну, 24.11.2000р.н., яка зареєстрована за адресою:
вул. Квіткова, 12, м. Мала Виска, Кіровоградської області у відповідності із п. 26 порядку
та умов надання в 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 дітейсиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа» згідно постанови
Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 № 877 зі змінами та доповненнями від
26.06.20190 № 616.
4.
Внести зміни до рішення № 304 від 08 серпня 2019 року та затвердити в новій
редакції список дітей, які перебувають під соціальним супроводом і опинилися у складних
життєвих обставинах і проживають на території Маловисківської міської об’єднаної
територіальної громади (згідно з додатком № 1).
5.
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
Маловисківської
міської
ради від 17 жовтня 2019
року № 393
Список сімей з дітьми, які перебувають під соціальним супроводом, що опинились
у складних життєвих обставинах і проживають на території
Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади

№
п/п

1.

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

Бобейко
Антоніна
18.12.1975р.н. - мати

Михайлівна,

Бобейко
Віталій
12.12.1981р.н. - батько

Григорович,

Прізвище, ім’я, по-батькові дитини, яка
проживає в сім’ї

Бобейко
Олександр
23.04.2003р.н.,

Віталійович,

Бобейко
Катерина
20.01.2004р.н.,

Віталіївна,

Бобейко
Андрій
29.07.2009р.н.,

Віталійович,

Бобейко Вероніка Віталіївна, 29.06.2015р.н.
Корнєєва
Ірина
18.06.1986р.н.- мати
2.

3.

Олександрівна, Корнєєв Євгеній Олегович, 25.10.2006р.н.,

Воротнюк
Олександр
06.06.1979р.н.- батько
Рак
Валентином
14.02.2017р.н

Керуючий справами

Воротнюк
Михайло
Олегович, 02.01.2018р.н.

Руслановичем, гр.
Громчук
31.07.1998р.н.

Олександрович,

Валентина

Андріївна,

Л. ЛИННИК

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 17 жовтня 2019 року

№ 394
м. Мала Виска

Про внесення змін до списків дітей,
які опинились у складних життєвих
обставинах і проживають на території
Маловисківської міської об’єднаної
територіальної громади
Керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку
взаємодії суб’єктів соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних
життєвих обставинах» від 21 листопада 2013 року № 895 та «Про затвердження Порядку
виявлення сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, надання їм
соціальних послуг та здійснення соціального супроводу таких сімей (осіб)» від 21
листопада 2013 року № 896, виконавчий комітет Маловисківської міської ради,
ВИРІШИВ:
1.Внести зміни до рішення № 166 від 18 квітня 2019 року та затвердити в новій редакції
список дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах і проживають на території
Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади (згідно з додатком).
2.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань
виконавчих органів ради Жовтило А.В.

Міський голова

Ю. ГУЛЬДАС

Додаток до рішення виконкому
Маловисківської міської ради
від 17 жовтня 2019 року№ 394
Список дітей, які опинились у складних життєвих обставинах і проживають на
території Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади станом на
17.09.2019
П.І.П. батьків,
Причини
№
(опікунів,
Дата
Адреса
складних
п/ П.І.П. дитини
піклувальникі
народження
проживання
життєвих
п
в, прийомних
обставин
батьків)
Савіна
низький
24.07.2002р.
виховний
1. Людмила
н.
Вікторівна
потенціал
батьків ухилення
Савіна Ольга 09.11.2004р.
від
виконання
2.
Вікторівна
н.
батьківських
обов’язків,
Савін Михайло 17.11.2008р.
3.
Савіна
Ніна вул. Петрича, 43, систематичне
Вікторович
н.
Михайлівна,
с.
Паліївка, вживання
2107.1983р.н.,
Маловисківськог батьками
Савін
Віктор о
району, алкогольних
Іванович,
Кіровоградської напоїв, сім’я в
13.07.1972р.н.
області
якій існує ризик
Савіна
передачі
дітей
15.03.2013р.
4. Антоніна
до закладів для
н.
Вікторівна
дітей-сиріт
та
дітей,
які
позбавлені
батьківського
піклування

5.

Громчук
Вікторія
Олександрівна

21.03.2007р.
н.

6.

Заболотна
Людмила
Олександрівна

15.04.2012р.
н.

7.

Заболотний
Ярослав
Олександрович

09.09.2018р.
н.

Громчук
Тетяна
Миколаївна,
07.02.1974р.н.,
Заболотній
Олександр
Станіславович,
15.03.1982р.н.

вул.
Шкільна,
68,
с.
Паліївка,
Маловисківськог
о
району
Кіровоградської
області

низький
виховний
потенціал
батьків ухилення
від
виконання
батьківських
обов’язків, сім’я
в якій існує
ризик передачі
дітей до закладів
для дітей-сиріт
та дітей, які

позбавлені
батьківського
піклування

8.

Рак Валентин 14.02.2017р.
Русланович
н.

Царенко
9. Крістіна
Анатоліївна
Царенко
10. Михайло
Анатолійович
Царенко
11. Тетяна
Анатоліївна
Царенко Діана
12.
Анатоліївна
Царенко
13. Богдан
Анатолійович

Корвяков
14. Володимир
Миколайович

Громчук
Валентина
Андріївна,
31.07.1998р.н.,
Рак
Руслан
Вікторович,
31.05.1992р.н.

вул.
Л.
Українки, 96, м.
Мала
Виска,
Кіровоградської
області

Царенко
Валентина
Володимирівна
, 08.08.1982р.н.
Царенко
Анатолій
Вікторович,
29.12.1981р.н.

вул. Комарова,
9,
с.
Заповідне,
Маловисківськог
о
району,
Кіровоградської
області

Корвякова
Олена
Андріївна,
05.09. 1975р.н.

вул.
Червоноармійсь
ка 140, м. Мала
Виска,
Кіровоградської
області

26.01.2006р.
н.
24.04.2008р.
н.
19.01.2010р.
н.
26.02.2012р.
н.
22.08.2016р.
н.

11.03.2015р.
н.

низький
виховний
потенціал
батьків ухилення
від
виконання
батьківських
обов’язків, сім’я
в якій існує
ризик передачі
дітей до закладів
для дітей-сиріт
та дітей, які
позбавлені
батьківського
піклування
низький
виховний
потенціал
батьків ухилення
від
виконання
батьківських
обов’язків, сім’я
в якій існує
ризик передачі
дітей до закладів
для дітей-сиріт
та дітей, які
позбавлені
батьківського
піклування
одинока матір,
низький
виховний
потенціал
матері, ухилення
від
виконання
батьківських
обов’язків, сім’я
в якій існує
ризик передачі
дитини
до
закладів
для

Бобейко
15. Вероніка
Віталіївна
Бобейко
16. Андрій
Віталійович
Бобейко
17. Катерина
Віталіївна
Бобейко
18. Олександр
Віталійович

19.

29.06.2015р.
н.
29.07.2009р.
н.
24.05.2004р.
н.

25.04.2003р.
н.

Бобейко
Антоніна
Михайлівна,
18.02.1975р.н.
Бобейко
Віталій
Григорович,
12.12.1981р.н.

вул. Матросова,
12,кв. 2, м. Мала
Виска,
Кіровоградської
області

Корнєєва Ірина
Олександрівна,
18.06.1986р.н.,
Воротнюк
Олександр
Олегович,
06.06.1979р.н.

пров.
Лесі
Українки, 20, с.
Паліївка,
Маловисківськог
о
району,
Кіровоградської
області

Корнєєв Євген 25.10.2006р.
Олеговича
н.

Воротнюк
20. Михайло
Олександрович

02.01.2018р.
н.

20 – дитини
7 - сімей
Керуючий справами

Л.ЛИННИК

дітей-сиріт
та
дітей,
які
позбавлені
батьківського
піклування
низький
виховний
потенціал
батьків ухилення
від
виконання
батьківських
обов’язків, сім’я
в якій існує
ризик передачі
дітей до закладів
для дітей-сиріт
та дітей, які
позбавлені
батьківського
піклування
низький
виховний
потенціал
батьків ухилення
від
виконання
батьківських
обов’язків, сім’я
в якій існує
ризик передачі
дітей до закладів
для дітей-сиріт
та дітей, які
позбавлені
батьківського
піклування

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 17 жовтня 2019 року

№ 395
м. Мала Виска

Про
розміщення
дітей
в
КНП «Кіровоградський обласний
спеціалізований
будинок
дитини
нового типу» та КЗ «Центр соціальнопсихологічного реабілітації дітей»
Кіровоградської
обласної
ради
в м. Кропивницький
Розглянувши клопотання служби у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету
Маловисківської міської ради від 3 жовтня2019 року, «Про влаштування малолітніх дітей:
Корнєєва Євгена Олеговича, 25.10.2006р.н., Воротнюк Михайла Олександровича,
02.01.2018р.н., до КНП «Кіровоградський обласний спеціалізований будинок дитини
нового типу» та КЗ «Центр соціально-психологічного реабілітації дітей» Кіровоградської
обласної ради в м. Кропивницький», встановлено:
за рішенням виконавчого комітету Маловисківської міської ради від 12 вересня
2019 року № 334, «Про негайне відібрання дітей від матері», малолітні діти: Корнєєв
Євген Олегович, 25.10.2006р.н., Воротнюк Михайло Олександрович, 02.01.2018р.н., були
вилучені з сім’ї матері гр. Корнєєвої Ірини Олександрівни, 18.06.1986р.н. та тимчасово
влаштовані до Маловисківської центральної районної лікарні;
малолітні діти: Корнєєв Євген Олегович, 25.10.2006р.н., Воротнюк Михайло
Олександрович, 02.01.2018р.н., з 11 вересня 2019 року перебувають у Маловисківській
центральній районній лікарні та потребують влаштування до КНП «Кіровоградський
обласний спеціалізований будинок дитини нового типу» та КЗ «Центр соціальнопсихологічного реабілітації дітей» Кіровоградської обласної ради в м. Кропивницький.
Згідно з викладеним вище, виходячи з інтересів дитини, на підставі п. 8, п. 31
Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом
прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008
року № 866, «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав
дитини, керуючись підпунктом 4, п. «б», ч. 1, ст. 34 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» та з метою соціально-правового захисту прав малолітніх дітей,
виконавчий комітет Маловисківської міської ради, ВИРІШИВ:
1.
Зобов’язати начальника служби у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету
міської ради Захватихату П.В. влаштувати малолітніх дітей:
Корнєєва Євгена Олеговича, 25.10.2006р.н., до КЗ «Центр соціальнопсихологічного реабілітації дітей» Кіровоградської обласної ради в м. Кропивницький;

Воротнюк Михайла Олександровича, 02.01.2018р.н., до КНП «Кіровоградський
обласний спеціалізований будинок дитини нового типу» Кіровоградської обласної ради
в м. Кропивницький, вилучених 11 вересня 2019 року та поміщених до Маловисківської
районної лікарні.
2.
Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В..

Міський голова

Ю. ГУЛЬДАС

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 17 жовтня 2019 року

№ 396
м. Мала Виска

Про надання дозволу на реконструкцію
житлового будинку
Керуючись п. «б» ст.31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від
21.05.1997 року № 280/97-ВР, Закону України «Про архітектурну діяльність» від
20.05.1999 року № 687-XIV, Закону України « Про регулювання містобудівної діяльності»
від 17.02.2011 року № 3038-VI, Правилами утримання жилих будинків та прибудинкових
територій, затверджених наказом Державного комітету України з питань житловокомунального господарства від 17.05.2005 року № 572, вимогами постанови КМУ «Про
внесення змін до Правил користування приміщеннями житлових будинків і гуртожитків»
від 28.12.2016 року № 1024, Переліку будівельних робіт, які не потребують документів,
що дають право на їх виконання, та після закінчення яких об’єкт не підлягає прийняттю в
експлуатацію, затверджених постановою КМУ від 07.06.2017 року № 406 із змінами,
розглянувши заяву гр. Шаврової Альбіни Анатоліївни, жительки м. Мала Виска вул.
Ковтуна 103 про надання дозволу на реконструкцію житлового будинку по вул. Ковтуна
103 в м. Мала Виска, виконавчий комітет Маловисківської міської ради
ВИРІШИВ:
1. Надати дозвіл гр. Шавровій Альбіні Анатоліївні на реконструкцію житлового
будинку по вул. Ковтуна, № 103.
2. Гр. Шавровій А.А.:
- роботи по реконструкції житлового будинку проводити із дотриманням правил
держаних будівельних норм, техніки безпеки та охорони праці;
- оформити
технічну
документацію
на
проведене
перепланування,
переобладнання у житловому будинку, згідно чинного законодавства України.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бакалінського О.М.

Міський голова

Ю. ГУЛЬДАС

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 17 жовтня 2019 року

№ 397
м. Мала Виска

Про надання дозволу на поховання
урни з прахом
Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», розділом II
Закону України «Про поховання та похоронну справу», взявши до уваги лист начальника
Маловисківського районного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській
області від 06.09.2019 року № 306-26/19, розглянувши заяву гр. Латюк Олени Василівни,
яка проживає в м. Києві вул. Львівська 57-А, кВ. 53 про надання дозволу на поховання
урни з прахом померлого Бєда Олександра Васильовича (свідоцтво про смерть серія I-БК
№ 491300 від 05.09.2019 року) на території закритого міського кладовища «Бессарабське»
по вул. Пушкіна у м. Мала Виска, виконавчий комітет Маловисківської міської ради
ВИРІШИВ:
1. Надати дозвіл гр. Латюк Олені Василівні на поховання урни з прахом покійного
Бєди Олександра Васильовича
на території закритого міського кладовища
«Бессарабське» по вул. Пушкіна в м. Мала Виска.
2. Роботи по підхороненню урни з прахом провести не порушуючи елементи
благоустрою сусідніх поховань.
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

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 17 жовтня 2019 року
м. Мала Виска
Про надання дозволу
на
проведення робіт по підрізуванню
гілок крайнього ряду полезахисної
лісосмуги та вирубки самосійних
насаджень
породи
«Клен
американський» та інших порід на
території
Паліївського
старостинського
округу
Маловисківської міської ОТГ

№ 398

Розглянувши заяву гр. Капустері Ольги Василівни від 24 серпня 2019 року
вх. № 19/ЗП/1877-К, яка проживає за адресою: вул. Центральна,64а,кв.10,м.Мала Виска.
з проханням надати дозвіл на проведення підрізуванню гілок крайнього ряду полезахисної
лісосмуги та вирубки самосійних насаджень породи «Клен американський» та інших
порід протяжністю 100,0 м , яка знаходиться біля її земельної ділянки (паю) для ведення
товарного сільськогосподарського виробництва площею 5,3754 га, кадастровий №
3523184400:02:000:9029, яку вона обробляє одноосібно на території Паліївського
старостинського округу , згідно плану схеми, враховуючи те , що самосійні насадження
породи «Клен американський» та інших порід біля полезахисної лісосмуги із західної
сторони нагнуті в напрямку вищевказаної земельної ділянки чим заважають проведенню
повноцінного обробітку ґрунту затіняють посіви та перешкоджають збору урожаю, беручи
до уваги пропозиції комісії при виконавчому комітеті міської ради щодо доцільності
проведення вищевказаних робіт (акт № 19 від 28.09.2019 року) та відповідно до ст.30, ст.33
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів
України від 01.08.2006 року № 1045 «Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів,
газонів і квітників у населених пунктах», виконавчий комітет Маловисківської міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Надати гр. Капустері Ользі Василівні дозвіл на проведення підрізуванню гілок
крайнього ряду полезахисної лісосмуги та вирубки самосійних насаджень породи
«Клен американський» та інших порід, яка знаходяться біля її земельної ділянки (паю)
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
площею 5,3754 га,
кадастровий № 3523184400:02:000:9029, яку вона обробляє одноосібно на території
Паліївського старостинського округу, протяжністю 100,0 м та шириною до 5,0 м із
західної сторони лісосмуги, згідно план-схеми.
2. Попередити гр. Капустерю Ольгу Василівну:
- дотримуватися правил безпеки при проведенні вищевказаних робіт;
- вищевказані роботи провести до 01.03.2020 року.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на старосту сіл Паліївка ,
Веселе Паліївського старостинського округу Маловисківської міської ОТГ Шамку
Людмилу Валеріївну.

Міський голова

Ю.ГУЛЬДАС

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 17 жовтня 2019 року
м. Мала Виска
Про надання дозволу
на
проведення робіт по підрізуванню
гілок крайнього ряду полезахисної
лісосмуги та вирубки самосійних
насаджень
породи
«Клен
американський» та інших порід на
території
Паліївського
старостинського
округу
Маловисківської міської ОТГ

№ 399

Розглянувши заяву гр. Грека Василя Павловича від 25 серпня 2019 року вх. №
19/ЗП/1897-Г, який проживає за адресою: вул. Шкільна,20, с. Паліївка Маловисківського
району з проханням надати дозвіл на проведення підрізуванню гілок крайнього ряду
полезахисної лісосмуги та вирубки самосійних насаджень породи «Клен американський»
та інших порід протяжністю 100,0 м , яка знаходяться біля його земельної ділянки (паю)
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
площею 5,3418 га,
кадастровий № 3523184400:02:000:9028, яку він обробляє одноосібно на території
Паліївського старостинського округу , згідно план-схеми, враховуючи те , що самосійні
насадження породи «Клен американський» та інших порід біля полезахисної лісосмуги
розрослись на 3-5 метрів та гілки крайнього ряду полезахисної лісосмуги із західної
сторони нагнуті в напрямку вищевказаної земельної ділянки чим заважають проведенню
повноцінного обробітку ґрунту затіняють посіви та перешкоджають збору урожаю, беручи
до уваги пропозиції комісії при виконавчому комітеті міської ради щодо доцільності
проведення вищевказаних робіт (акт № 20 від 28.09.2019 року) та відповідно до ст.30, ст.33
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів
України від 01.08.2006 року № 1045 «Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів,
газонів і квітників у населених пунктах», виконавчий комітет Маловисківської міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Надати гр. Греку Василю Павловичу дозвіл на проведення підрізуванню гілок
крайнього ряду полезахисної лісосмуги та вирубки самосійних насаджень породи
«Клен американський» та інших порід, яка знаходяться біля його земельної ділянки
(паю) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва площею 5,3418 га,
кадастровий № 3523184400:02:000:9028, яку він обробляє одноосібно на території
Паліївського старостинського округу, протяжністю 100,0 м та шириною до 5,0 м. згідно
план-схеми.
2. Попередити гр. Грека Василя Павловича:
- дотримуватися правил безпеки при проведенні вищевказаних робіт;
- вищевказані роботи провести до 01.03.2020 року.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на старосту сіл Паліївка ,
Веселе Паліївського старостинського округу Маловисківської міської ОТГ Шамку
Людмилу Валеріївну.
Міський голова
Ю.ГУЛЬДАС

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 17 жовтня 2019 року

№ 400
м. Мала Виска

Про надання дозволу
на
проведення робіт по підрізуванню
гілок крайнього ряду полезахисної
лісосмуги та вирубки самосійних
насаджень
породи
«Клен
американський» та інших порід на
території
Олександрівського
старостинського
округу
Маловисківської міської ОТГ
Розглянувши заяву гр. Бабенко Михайла Лазаревича від 26 вересня 2019 року вх.
№ 19/ЗП/1860-Б, який проживає за адресою: вул.Перемоги,26, с. Олександрівка
Маловисківського району з проханням надати дозвіл на проведення підрізуванню гілок
крайнього ряду полезахисної лісосмуги та вирубки самосійних насаджень породи «Клен
американський» та інших порід протяжністю 550,0 метри, яка знаходяться біля його
земельної ділянки (паю) для введення товарного сільськогосподарського виробництва
площею 4,21 га кадастровий № 3523180600:02:000:0130 та земельних ділянок (паїв) для
ведення товарного сільськогосподарського виробництва загальною площею 8,4200 га
.:кадастровий № 3523184400:02:000:0131 та кадастровий № 3523184400:02:000:0132 його
сина Бабенка Олександра Михайловича, які вони обробляють одноосібно на території
Олександрівського старостинського округу, згідно плану схеми, враховуючи те, що
самосійні насадження «Клена американського» та інших порід із південної сторони ,на 35 метрів, розрослись від межі полезахисної лісосмуги та гілки крайнього ряду
полезахисної лісосмуги нагнуті в напрямку вищевказаних земельних ділянок чим
заважають проведенню повноцінного обробітку ґрунту, затіняють посіви та
перешкоджають збору урожаю, беручи до уваги пропозиції комісії при виконавчому
комітеті міської ради щодо доцільності проведення вищевказаних робіт (акт № 21 від
29.09.2019 року) та відповідно до ст.30, ст.33 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 року №
1045 «Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених
пунктах», виконавчий комітет Маловисківської міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Надати гр. Бабенко Михайлу Лазаревичу дозвіл на проведення підрізуванню
гілок крайнього ряду полезахисної лісосмуги та вирубки самосійних насаджень породи
«Клен американський» та інших порід біля його земельної ділянки (паю) для введення
товарного сільськогосподарського виробництва площею 4,2100 га кадастровий №
3523180600:02:000:0130 та земельних ділянок (паїв) для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва загальною площею 8,4200 га.: кадастровий №

3523184400:02:000:0131 та кадастровий № 3523184400:02:000:0132 на території
Олександрівського старостинського округу, протяжністю 550,0 м та шириною до 5,0 м із
південної сторони, згідно план-схеми.
2. Попередити гр. Бабенко Михайла Лазаревича :
- дотримуватися правил безпеки при проведенні вищевказаних робіт;
- вищевказані роботи провести до 01.03.2020 року.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на
старосту сіл
Олександрівка, Новомиколаївка, Тарасівка Олександрівського старостинського округу
Маловисківської міської ОТГ Кашпуровського Олександра Миколайовича.
Міський голова

Ю.ГУЛЬДАС

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 17 жовтня 2019 року

№ 401
м. Мала Виска

Про надання дозволу
на
проведення робіт по видаленню
дерев
на
території
Маловисківської міської ради
Маловисківської
міської
об’єднаної
територіальної
громади
Розглянувши заяву гр. Ценцури Оксани Михайлівни від 25 вересня 2019 року вх.
№ 19/ЗП/1881-Ц, яка проживає за адресою: вул. Центральна,64,кв.27, м.Мала Виска, з
проханням провести обстеження та надати дозвіл КП «Мала Виска-МКП» на проведення
робіт по видаленню 4 (чотирьох) сухих аварійно-небезпечних дерев породи «Тополя»які
знаходяться на території Маловисківської ЗОШ №3 І-ІІІ ступеня, яка межує з територією
будинку № 64 по вул. Центральна в місті Мала Виска , відповідно до ст. 30 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 10 Закону України «Про благоустрій
населених пунктів», відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2006
року №1045 «Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у
населених пунктах»,
беручи до уваги пропозиції комісії при виконавчому комітеті
міської ради щодо доцільності проведення вищевказаних робіт (акт № 22 від 29.09.2019
року), виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
1.Надати дозвіл КП «Мала Виска-МКП» на проведення робіт по видаленню
4 (чотирьох), аварійно-небезпечних, дерев породи «Тополя», які знаходяться на
території Маловисківської ЗОШ №3 І-ІІІ ступеня, яка межує з територією житлового
будинку № 64 по вул. Центральна в місті Мала Виска.
2. Попередити керівника комунального підприємства «Мала Виска МКП» Лисенка
В.П. дотримуватися правил безпеки при проведенні вищевказаних робіт.
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

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 17 жовтня 2019 року

№ 402
м. Мала Виска

Про надання дозволу на вирубки
самосійних насаджень породи
«Клен американський» та інших
порід
на
території
Первомайського старостинського
округу Маловисківської міської
ОТГ
Розглянувши заяву старости с. Первомайське Первомайського старостинського
округу Маловисківської міської ОТГ Тупаленко Наталії Вікторівни від 30 вересня
2019 року, вх. № 01-12/1197 з проханням провести обстеження та надати дозвіл КП
«Мала Виска-МКП» на проведення вирубки самосійних насаджень породи «Клен
американський» та інших порід шириною 3-5 м по вул. Шевченка в с. Первомайське
Маловисківського району протяжністю 500,0 м з обох сторін вулиці, які на 3-5 метри
розрослись від межі вулиці на проїжджу частину дороги з обох боків, чим створюють
перешкоду для проїзду транспортних засобів, відповідно до ст. 30 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», ст. 10 Закону України «Про благоустрій населених
пунктів», відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 року №1045
«Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених
пунктах», беручи до уваги пропозиції комісії при виконавчому комітеті міської ради
щодо доцільності проведення вищевказаних робіт (акт № 23 від 01.10.2019 року),
виконавчий комітет Маловисківської міської ради
В И Р І Ш И В:
1.Надати дозвіл КП «Мала Виска-МКП» на проведення вирубки самосійних
насаджень породи «Клен американський» та інших порід шириною 3-5 м по вул.
Шевченка
в с. Первомайське на території Маловисківської міської об’єднаної
територіальної громади, протяжністю 500,0 м з обох сторін вулиці, згідно план-схеми.
2. Попередити керівника комунального підприємства «Мала Виска МКП» Лисенка
В.П. дотримуватися правил безпеки при проведенні вищевказаних робіт.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на старосту
с.
Первомайське Первомайського старостинського округу Маловисківської міської ОТГ
Тупаленко Н.В.
Міський голова

Ю.ГУЛЬДАС

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 17 жовтня 2019 року

№ 403
м. Мала Виска

Про надання дозволу
на
видалення дерева на території
Маловисківської міської ради
Маловисківської
міської
об’єднаної
територіальної
громади
Розглянувши заяву гр. Чабаненко Лариси Петрівни від 01 жовтня 2019 року вх. №
19/В/1903-Г, яка проживає за адресою: вул. Містечкова ,75,м.Мала Виска, з проханням
провести обстеження та надати її дозвіл на видалення 1 (одного) засохлого аварійнонебезпечного дерева породи «Тополя», яке знаходиться по вул. Містечкова (в районі
автобусної зупинки «Містечко» в місті Мала Виска та потребує негайного видалення
так, як несе загрозу життю і здоров’ю мешканців міста, та транспортним засобам, які
можуть знаходитись біля них, відповідно до ст. 30 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», ст. 10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів»,
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 року №1045 «Про
затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах»,
беручи до уваги пропозиції комісії при виконавчому комітеті міської ради щодо
доцільності проведення вищевказаних робіт (акт № 24 від 02.10.2019 року), виконавчий
комітет Маловисківської міської ради
В И Р І Ш И В:
1.Надати дозвіл гр. Чабаненко Ларисі Петрівні на проведення робіт по видаленню
1 (одного), аварійно-небезпечного, дерева породи «Тополя», яке знаходиться по вул.
Містечкова (в районі автобусної зупинки «Містечко») в місті Мала Виска.
2. Попередити гр. Чабаненко Ларису Петрівну дотримуватися правил безпеки при
проведенні вищевказаних робіт.
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

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 17 жовтня 2019 року

№ 404
м. Мала Виска

Про надання дозволу
на
проведення робіт по підрізуванню
гілок та пониженню крони дерев
на території Маловисківської
міської ради Маловисківської
міської ОТГ
Розглянувши клопотання
Маловисківського районного відділу управління
державної служби України з надзвичайних ситуацій у Кіровоградській області вх. № 0112/1193 від 30 вересня 2019 року з проханням провести обстеження та надати дозвіл
Маловисківському РВ УДСНС України у Кіровоградській області на проведення робіт по
підрізуванню гілок та пониженню крони на 28 (двадцяти восьми ) деревах в томі числі:
27 (двадцять сім) дерев породи «Клен американський» та 1 (одне ) дерево породи
«Тополя» в полезахисній лісосмуги, яка знаходяться біля автодороги Т-2401 на відрізку
дороги м. Мала Виска – с. Олександрівка Маловисківського району, протяжністю 1000,0
метрів, згідно план-схеми, так як вищевказані дерева в зв΄язку з їхнім віковим станом,
маючи напівсухі вершини та розлогі бокові гілки, які розміщуються неподалік
проїжджої частини дороги можуть призводити до ускладнень руху транспорту та несуть
потенційну загрозу, мешканцям Маловисківської міської об’єднаної територіальної
громади, транспортним засобам , які можуть знаходитись біля них, відповідно до ст. 30
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 10 Закону України «Про
благоустрій населених пунктів», відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
01.08.2006 року №1045 «Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і
квітників у населених пунктах», беручи до уваги пропозиції комісії при виконавчому
комітеті міської ради щодо доцільності підрізуванню гілок та пониження крони дерева
(акт № 25 від 04.10.2019 року), виконавчий комітет Маловисківської міської ради
В И Р І Ш И В:
1.
Надати дозвіл ,Маловисківському РВ УДСНС України у Кіровоградській області,
на проведення робіт по підрізуванню гілок та пониженню крони на 28 (двадцяти восьми
) деревах в томі числі: 27 (двадцять сім) дерев породи «Клен американський» та 1
(одне ) дерево породи «Тополя» в полезахисній лісосмуги, яка знаходяться біля
автодороги
Т-2401 на відрізку дороги м. Мала Виска – с. Олександрівка
Маловисківського району, протяжністю 1000,0 метрів, згідно план-схеми.
2. Попередити начальника
Маловисківського РВ
УДСНС
України у
Кіровоградській області Потьомкіна О.А.:
- дотримуватися правил безпеки при проведенні вищевказаних робіт;

- вищевказані роботи провести до 01.03.2020 року..
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

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 17 жовтня 2019 року

№ 405
м. Мала Виска

Про надання дозволу
на
проведення робіт по підрізуванню
гілок крайнього ряду зелених
насаджень та вирубки самосійних
насаджень
породи
«Клен
американський» та інших порід на
території Маловисківської міської
ради
Маловисківської міської
ОТГ
Розглянувши заяву гр. Пісного Сергія Анатолійовича від 03 жовтня 2019 року вх.
№ 19/ЗП/П-1926, який проживає за адресою: вул.Матусівська,25, м.Мала Виска з
проханням надати дозвіл на проведення підрізуванню гілок крайнього ряду зелених
насаджень та вирубки самосійних насаджень породи «Клен американський» та інших
порід протяжністю 100,0 м які знаходяться біля його земельної ділянки площею 1,6932 га
кадастровий № 3523110100:02:001:5502, яку він обробляє
особисто на території
Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади, згідно план-схеми,
враховуючи те , що самосійні насадження «Клена американського» та інших порід на 3-5
метрів розрослись від межі зелених насаджень та гілки крайнього ряду із північної
сторони нагнуті в напрямку вищевказаної земельної ділянки чим заважають проведенню
повноцінного обробітку ґрунту затіняють посіви та перешкоджають збору урожаю ,
беручи до уваги пропозиції комісії при виконавчому комітеті міської ради щодо
доцільності проведення вищевказаних робіт (акт № 26 від 07.10.2019 року) та відповідно
до ст.30, ст.33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови
Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 року № 1045 «Про затвердження Порядку
видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах», виконавчий комітет
Маловисківської міської ради,
В И Р І Ш И В:
1. Надати гр. Пісному Сергію Анатолійовичу дозвіл на проведення підрізуванню
гілок крайнього ряду зелених насаджень та вирубки самосійних насаджень породи
«Клен американський» та інших порід протяжністю 100,0 м які знаходяться біля його
земельної ділянки площею 1,6932 га., кадастровий № 3523110100:02:001:5502, яку він
обробляє особисто на території Маловисківської міської об’єднаної територіальної
громади, протяжністю 100,0 м та шириною до 5,0 м., згідно план-схеми.
2. Попередити гр. Пісного Сергія Анатолійовича :
- дотримуватися правил безпеки при проведенні вищевказаних робіт;
- вищевказані роботи провести до 01.03.2020 року.
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

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 17 жовтня 2019 року

№ 406
м. Мала Виска

Про надання дозволу
на
проведення робіт по підрізуванню
гілок та пониженню крони дерева
на території Маловисківської
міської ради Маловисківської
міської об’єднаної територіальної
громади
Розглянувши заяву гр. Нетреби Валентини Гаврилівни від 07 жовтня 2019 року вх.
№ 19/Б/1990-Н, яка проживає за адресою: вул. Матусівська ,57,м.Мала Виска, з
проханням провести обстеження та надати її дозвіл на проведення робіт по підрізуванню
гілок та пониженню крони на 1 (одному) дереві породи «Липа» по вул. Матусівська,
біля домогосподарства № 57 по вул.. Матусівська в місті Мала Виска, в зв΄язку з його
віковим станом: дерево наполовину засохле, знаходиться в аварійному стані та потребує
підрізуванню боковихгілок та пониженню крони дерева так, як несе загрозу життю і
здоров’ю мешканців міста, та транспортним засобам, які можуть знаходитись біля них,
відповідно до ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 10
Закону України «Про благоустрій населених пунктів», відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 01.08.2006 року №1045 «Про затвердження Порядку видалення
дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах», беручи до уваги пропозиції
комісії при виконавчому комітеті міської ради щодо
доцільності проведення
вищевказаних робіт (акт № 27 від 10.10.2019 року), виконавчий комітет Маловисківської
міської ради,
В И Р І Ш И В:
1.Надати дозвіл гр. Нетребі Валентині Гаврилівні на проведення робіт по
підрізуванню гілок та пониженню крони на 1 (одному) дереві породи «Липа» по вул.
Матусівська біля домогосподарства №57 в місті Мала Виска.
2. Попередити гр. Нетребу Валентину Гаврилівну при проведенні вищевказаних
робіт дотримуватися правил безпеки,.
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

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 17 жовтня 2019 року

№ 407
м. Мала Виска

Про розгляд заяв громадян щодо
надання пільг по батьківській платі за
відвідування
їхніми
дітьми
дошкільного
навчального
закладу
міської ради «Ромашка»
Розглянувши заяви громадян міської територіальної громади з проханням надати
пільгу по батьківській платі за відвідування їхніми дітьми дошкільного навчального
закладу міської ради «Ромашка», врахувавши їх сімейний та фінансовий стан, 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 Маловисківської
міської ради,
В И Р І Ш И В:
1. Надати пільгу у розмірі по 100 відсотків кожному по батьківській платі за
відвідування їхніми дітьми дошкільного навчального закладу міськради «Ромашка» на
період з 1 жовтня 2019 року по 1 жовтня 2020 року слідуючим громадянам:
- Мельникову Сергію Геннадійовичу-син Мельников Іван;
2. Надати пільгу у розмірі по 50 відсотків кожному по батьківській платі за
відвідування їхніми дітьми дошкільного навчального закладу міськради «Ромашка» на
період з 1 жовтня 2019 року по 1 жовтня 2020 року слідуючим громадянам:
- Ярижко Олександру Миколайовичу-син Ярижко Святослав;
- Ткаченко Яні Григорівні-дочка Ткаченко Ангеліна.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови
з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтмило А.В.

Міський голова

Ю.ГУЛЬДАС

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 17 жовтня 2019 року

№ 408
м. Мала Виска

Про розгляд заяв громадян щодо
надання пільг по батьківській платі за
відвідування
їхніми
дітьми
дошкільного
навчального
закладу
міської ради «Чебурашка»
Розглянувши заяви громадян міської територіальної громади з проханням надати
пільгу по батьківській платі за відвідування їхніми дітьми дошкільного навчального
закладу міської ради «Чебурашка», врахувавши їх сімейний та фінансовий стан,
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 Маловисківської
міської ради,
В И Р І Ш И В:
1. Надати пільгу у розмірі по 100 відсотків кожному по батьківській платі за
відвідування їхніми дітьми дошкільного навчального закладу міськради «Чебурашка» на
період з 1 жовтня 2019 року по 1 жовтня 2020 року слідуючим громадянам:
- Безух Дмитру Васильовичу–син Безух Єгор.
2. Надати пільгу у розмірі по 50 відсотків кожному по батьківській платі за
відвідування їхніми дітьми дошкільного навчального закладу міськради «Чебурашка» на
період з 1 жовтня 2019 року по 1 жовтня 2020 року слідуючим громадянам:
- Скулімовській Нелі Сергіївні–син Скулімовський Сергій.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови
з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В.

Міський голова

Ю.ГУЛЬДАС

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 17 жовтня 2019 року

№ 409
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 Маловисківської 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 жовтня 2019 року по 01 червня 2020 року слідуючим громадянам:
- Балан Сергій Васильович – син Балан Микола;
- Ценцура Юрій Васильович-син Ценцура Євгеній;
- Сумар Тетяні Валеріївні-син Сумар Ілля;
- Неверчак Євген Борисович- сини: - Неверчак Дмитро та Олександр;
- Радіонова Юлія Сергіївна-дочка Радіонова Марія;
- Кучеренко Олександр Анатолійович-дочка Кучеренко Ангеліна;
- Дреглюк Данилу Юрійовичу-дитина позбавлена батьківського піклування;
- Нагорна Альона Юріївна-дочка Нагорна Валерія;
- Смоленська Людмила Миколаївна-син Смоленський Вячеслав та підопічна Сергеєва
Лідія;
- Мельникова Надія Борисівна-син Згеря Олександр;
- Квакуха Наталія Василівна-син Квакуха Керім і дочка Квакуха Юліана.
2 Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови
з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В.
Міський голова

Ю.ГУЛЬДАС

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 17 жовтня 2019 року

№ 410

Про виділення коштів на
поховання гр. Громчук О.О.
Розглянувши заяву гр. Заболотного Олександра Станіславовича ( ЕА № 987331
виданий Маловисківським РВ УМВС України 20.02.2003 року), який проживає за
адресою: вул.Шкільна, 68, с. Паліївка, Кіровоградська область, з проханням виділити
кошти на поховання його онука гр. Громчук Олександра Олександровича, який помер
07.09.2019 року та на день смерті не працював і в центрі зайнятості на обліку не
перебував, керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
ст.8 Закону України «Про поховання та похоронну справу», постановою Кабінету
Міністрів України від 31.01.2007 року № 99 „Про затвердження Порядку надання
допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або
особі, яка зобов’язалася поховати померлого”, Програмою та Положеням про надання
одноразової матеріальної допомоги громадянам Маловисківської міської ОТГ на 20192020 роки, затверджена рішенням сесії від 25 жовтня 2018 року № 1227, виконавчий
комітет Маловисківської міської ради,
В И Р І Ш И В:
1. Виділити кошти у розмірі 2000,00 (дві тисячі) гривень гр. Заболотному
Олександру Станіславовичу на поховання його онука гр. Громчук Олександра.
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

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 17 жовтня 2019 року
Про виділення коштів
поховання гр.ШелестЛ.А.

№ 411
на

Розглянувши заяву гр. Мельник Юрія Павловича ( ЕВ № 225241 виданий
Маловисківським РВ УМВС України 18.02.2009 року), який проживає за адресою:
вул.Князька, 96, м. Мала Виска, Кіровоградська область, з проханням виділити кошти на
поховання його співмешканки гр.Шелест Людмили Анатоліївни, яка померла 01.10.2019
року та на день смерті не працювала і в центрі зайнятості на обліку не перебувала,
керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.8 Закону
України «Про поховання та похоронну справу», постановою Кабінету Міністрів України
від 31.01.2007 року № 99 „Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання
деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася
поховати померлого”, Програмою та Положеням про надання одноразової матеріальної
допомоги громадянам Маловисківської міської ОТГ на 2019-2020 роки, затверджена
рішенням сесії від 25 жовтня 2018 року № 1227, виконавчий комітет Маловисківської
міської ради,
В И Р І Ш И В:
1. Виділити кошти у розмірі 2000,00 (дві тисячі) гривень гр. Мельник Юрію
Павловичу на поховання його співмешканки гр. Шелест Людмили Анатоліївни.
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

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 17 жовтня 2019 року

№ 412
м. Мала Виска

Про зняття з обліку безхазяйного
нерухомого майна, розташованого в
м.Мала Виска по вул. Чабана, 84
-----------------------------------------------------Керуючись ст. 335 Цивільного кодексу України, ст. 60 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів
України від 17 жовтня 2013 року № 868 «Про затвердження Порядку державної реєстрації
прав на нерухоме майно та їх обтяжень», беручи до уваги наданий гр. Сінельник Раїсою
Григоріною, свідоцтво про право на спадщину за законом, зареєстрованого в реєстрі за №
300, посвідчений державним нотаріусом Маловисківської державної
нотаріальної
контори, власником житлового будинку розташованого за адресою: м.Мала Виска, вул.
Чабана, 84 є гр. Сінельник Олег Миколайович, виконавчий комітет міської ради,
ВИРІІШИВ:
1. Зняти з обліку Маловисківської міської ради, як безхазяйну річ, яка не має
власника або власник якої невідомий, нерухоме майно за адресою: м. Мала Виска, вул.
Чабана, буд. № 84.
2. Секретарю комісії по виявленню, обліку та збереженню безхазяйного майна на
території Маловисківської міської ради Берегуленко Т.М.. дати оголошення у районній
газеті «Маловисківські вісті» про зняття з обліку міської ради безхазяйної нерухомої речі,
згідно п.1 даного рішення.
3. У встановлений законом термін подати до органу державної реєстрації прав
заяви про зняття з обліку безхазяйного майна, згідно п.1 даного рішення.
4 Рішення виконкому міської ради від 14.03.2019 року № 96 «Про взяття на облік
безхазяйного нерухомого майна, розташованого на території міської ради» в частині
взяття на облік нерухомого майна, розташованого в м.Мала Виска по вул.Чабана, буд.№
84, скасувати.
5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами
виконавчого комітету Маловисківської міської ради Линник Л.І.

Міський голова

Ю.ГУЛЬДАС

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 17 жовтня 2019 року

№ 413

Про надання грошової допомоги
на лікування гр.Гречухі А.Ю..
Розглянувши заяву гр. Гречухи Алли Юріївни (паспорт ЕА № 789983 виданий
Маловисківським РВ УМВС України 12.01.2001 року), яка проживає в м. Мала Виска,
вул. Горіхова, буд.№ 20, з проханням надати допомогу їй на лікування, врахувавши
скрутний матеріальний стан 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, затвердженим рішенням міської ради № 1227 від 25 жовтня
2018 року, виконавчий комітет Маловисківської міської ради,
В И Р І Ш И В:
1. Виділити гр. Гречухі Аллі Юріївні 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

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 17 жовтня 2019 року

№ 414

Про надання грошової допомоги
на лікування гр.Котляр А.О.
Розглянувши заяву гр. Котляр Анатолія Олексійовича (паспорт ЕА № 368943
виданий Маловисківським РВ УМВС України 10.12.1997 року), який проживає в м. Мала
Виска, вул. Польова, буд.№ 39, з проханням надати допомогу на лікування його дружини
Котляр Наталії Іванівни, врахувавши скрутний матеріальний стан 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,
затвердженим рішенням міської ради № 1227 від 25 жовтня 2018 року, виконавчий
комітет Маловисківської міської ради,
В И Р І Ш И В:
1. Виділити гр.Котляр Анатолію Олексійовичу грошову допомогу у розмірі 2000,00
( дві тисячі) гривень на лікування його дружини Котляр Наталії Іванівни.
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

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 17 жовтня 2019 року

№ 415

Про надання грошової допомоги
на лікування гр.Поліщук Р.В.
Розглянувши заяву гр. Поліщук Родіона Валерійовича (паспорт ЕВ № 038988
виданий Маловисківським РВ УМВС України 23.03.2004 року), який проживає в м. Мала
Виска, вул. Центральна, буд.№ 108,кв. № 1 з проханням надати допомогу йому на
лікування, врахувавши скрутний матеріальний стан 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, затвердженим рішенням міської
ради № 1227 від 25 жовтня 2018 року, виконавчий комітет Маловисківської міської ради,
В И Р І Ш И В:
1. Виділити гр. Поліщук Родіону Валерійовичу 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

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 17 жовтня 2019 року

№ 416

Про надання грошової допомоги
на лікування гр.Мельник І.Ф.
Розглянувши заяву гр. Мельник Івана Федоровича (паспорт ЕА № 093308 виданий
Маловисківським РВ УМВС України 25.06.1996 року), який проживає в м. Мала Виска,
вул. Матусівська, буд.№ 99а, з проханням надати допомогу йому на лікування,
врахувавши скрутний матеріальний стан 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, затвердженим рішенням міської
ради № 1227 від 25 жовтня 2018 року, виконавчий комітет Маловисківської міської ради,
В И Р І Ш И В:
1. Виділити гр. Мельник Івану Федоровичу грошову допомогу у розмірі 500,00 (
п’ятсот ) 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

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 17 жовтня 2019 року

№ 417

Про надання грошової допомоги
на лікування гр.Гергало Т.Ф.
Розглянувши заяву гр. Гергало Валентини Михайлівни (паспорт ЕА № 602886
виданий Маловисківським РВ УМВС України 25.03.1999 року), яка проживає в с.
Олександрівка, вул. Ім.П.Кізіма, буд.№ 43, з проханням надати допомогу на лікування її
дочки Гергало Тетяни Федорівни, врахувавши скрутний матеріальний стан 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,
затвердженим рішенням міської ради № 1227 від 25 жовтня 2018 року, виконавчий
комітет Маловисківської міської ради,
В И Р І Ш И В:
1. Виділити гр. Гергало Валентині Михайлівні грошову допомогу у розмірі 1000,00
( одна тисяча) гривень на лікування її дочки Гергало Тетяни Федорівни.
2. Кошти, вказані в п.1 даного рішення, виділити по коду 3242 «Інші видатки на
соціальний захист».
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови
з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В.

Міський голова

Ю.ГУЛЬДАС

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 17 жовтня 2019 року

№ 418

Про надання грошової допомоги
на лікування гр.Савченко Т.Є.
Розглянувши заяву гр. Савченко Тамари Єгорівни (паспорт ЕА № 405256 виданий
Маловисківським РВ УМВС України 26.01.1998 року), яка проживає в м. Мала Виска,
вул. Залізнична, буд.№ 113, з проханням надати допомогу їй на лікування, врахувавши
скрутний матеріальний стан 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, затвердженим рішенням міської ради № 1227 від 25 жовтня
2018 року, виконавчий комітет Маловисківської міської ради,
В И Р І Ш И В:
1. Виділити гр. Савченко Тамарі Єгорівні 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

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 17 жовтня 2019 року

№ 419

Про надання грошової допомоги
на лікування гр.Капінус Г.О.
Розглянувши заяву гр. Капінус Галини Олександрівни (паспорт ЕА № 789225
виданий Маловисківським РВ УМВС України 22.12.2000 року), яка проживає в с.
Краснопілка, вул.Набережна, буд.№ 15, з проханням надати допомогу їй на лікування ,
врахувавши скрутний матеріальний стан 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, затвердженим рішенням міської
ради № 1227 від 25 жовтня 2018 року, виконавчий комітет Маловисківської міської ради,
В И Р І Ш И В:
1. Виділити гр. Капінус Галині Олександрівні грошову допомогу у розмірі 1000,00
( одна тисяча) гривень їй 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

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 17 жовтня 2019 року

№ 420

Про надання грошової допомоги
на лікування гр.Шевченко К.В.
Розглянувши заяву гр.Шевченко Тетяни Василівни (паспорт ЕА № 492610 виданий
Маловисківським РВ УМВС України 14.10.1998 року), яка проживає в м. Мала Виска,
вул. В.Винниченка, буд.№ 60, з проханням надати допомогу на лікування її дочки
Шевченко Катерини Валеріївни, врахувавши скрутний матеріальний стан 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,
затвердженим рішенням міської ради № 1227 від 25 жовтня 2018 року, виконавчий
комітет Маловисківської міської ради,
В И Р І Ш И В:
1. Виділити гр. Шевченко Тетяні Василівні грошову допомогу у розмірі 2000,00 (
дві тисячі) гривень на лікування її дочки Шевченко Катерини Валеріївни.
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

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 17 жовтня 2019 року

№ 421

Про надання грошової допомоги
на лікування гр.Ворнік І.А.
Розглянувши заяву гр. Ворнік Ірини Анатоліївни (паспорт ЕВ № 145417 виданий
Маловисківським РВ УМВС України 16.11.2006 року), яка проживає в м. Мала Виска,
вул.Берегова, буд.№ 37, з проханням надати допомогу їй на лікування , врахувавши
скрутний матеріальний стан 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, затвердженим рішенням міської ради № 1227 від 25 жовтня
2018 року, виконавчий комітет Маловисківської міської ради,
В И Р І Ш И В:
1. Виділити гр. Ворнік Ірині Анатоліївні грошову допомогу у розмірі 2000,00 (дві
тисячі) гривень їй 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

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 17 жовтня 2019 року

№ 422

Про надання грошової допомоги
на лікування гр.Пигиді Г.І.
Розглянувши заяву гр. Пигиди Галини Іванівни (паспорт ЕА № 248254 виданий
Маловисківським РВ УМВС України 30.04.1997 року), яка проживає в м. Мала Виска,
вул.Кондратюка, буд.№ 26, з проханням надати допомогу їй на лікування , врахувавши
скрутний матеріальний стан 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, затвердженим рішенням міської ради № 1227 від 25 жовтня
2018 року, виконавчий комітет Маловисківської міської ради,
В И Р І Ш И В:
1. Виділити гр. Пигиді Галині Іванівні грошову допомогу у розмірі 2000,00 ( дві
тисячі) гривень їй 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

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 17 жовтня 2019 року

№ 423

Про надання грошової допомоги
на лікування гр.Рибальченку
С.М.
Розглянувши заяву гр. Рибальченка Станіслава Миколайовича (паспорт ЕА №
692224 виданий Маловисківським РВ УМВС України 15.12.1999 року), який проживає в
м. Мала Виска, вул.Кондратюка, буд.№ 1а,кв.№ 1 з проханням надати допомогу йому на
лікування , врахувавши скрутний матеріальний стан 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, затвердженим рішенням міської
ради № 1227 від 25 жовтня 2018 року, виконавчий комітет Маловисківської міської ради,
В И Р І Ш И В:
1. Виділити гр. Рибальченку Станіславу Миколайовичу 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

