УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 21 грудня 2019 року

№ 516
м. Мала Виска

Про призначення управителя багатоквартирних
житлових будинків у місті Мала Виска на
території Маловисківської міської об’єднаної
територіальної громади
Відповідно до статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», статті 13 Закону України «Про особливості здійснення права
власності у багатоквартирному будинку», Порядку проведення конкурсу з
призначення управителя багатоквартирного будинку, затвердженого наказом
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України від 13 червня 2016 року № 150, за результатами
проведеного конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку
в місті Мала Виска, на підставі протоколу засідання конкурсної комісії від 17
грудня 2019 року № 2, виконавчий комітет міської ради,ВИРІШИВ:
1. Призначити управителем багатоквартирних житлових будинків на
території Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади у місті
Мала Виска:
1.1. Комунальне підприємство «Мала Виска ЖЕД» виконавчого комітету
Маловисківської міської ради (юридична адреса: 26200, м. Мала Виска, вул.
Шевченка, № 9; ЄДРПОУ 33334461) для 20-ти багатоквартирних будинків,
згідно з додатком 1 до цього рішення.
2. Уповноважити начальника житлово-комунального господарства «Мала
Виска ЖЕД» виконавчого комітету Маловисківської міської ради Чмихун
М.П. на підписання договорів про надання послуги з управління

багатоквартирним будинком від імені співвласників багатоквартирних
будинків згідно з додатками 1-5 до цього рішення.

3.Начальнику комунального підприємства «Мала Виска ЖЕД» Чмихун М.П.:
3.1. Протягом п’яти календарних днів з дня прийняття цього рішення
забезпечити укладення договорів про надання послуги з управління
багатоквартирним будинком окремо на кожний багатоквартирний будинок
згідно з додатками 1-5 до цього рішення.
3.2. Довести до відома співвласників багатоквартирних будинків інформацію
про управителів, з якими укладено договори, шляхом розміщення на
офіційному веб-сайті Маловисківської міської ради та в кожному
конкретному будинку (на прибудинковій території), зокрема на
інформаційних стендах у під’їздах будинків та біля них, відповідного
оголошення, що має містити інформацію про повне найменування
управителя, його контактні телефони, номер та дату укладення договору,
ціну послуги.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бакалінського
О.М.

Міський голова

Ю.ГУЛЬДАС

Додаток № 1
до рішення виконкому
від 21.12.2019 р. № 516
ПЕРЕЛІК
багатоквартирних будинків, управителем яких призначено КП «Мала Виска
ЖЕД» по вулиці Центральна у місті Мала Виска
№
п.п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Назва вулиці

№ будинку

вул. Центральна
вул. Центральна
вул. Центральна
вул.. Центральна
вул. Центральна
вул. Центральна
вул. Центральна
вул. Центральна

51
51 а
53
53 а
57
59 а
64
77

Керуючий справами

Л.ЛИННИК

Додаток № 2
до рішення виконкому
від 21.12.2019 р. № 516
ПЕРЕЛІК
багатоквартирних будинків, управителем яких призначено КП «Мала Виска
ЖЕД» по вулиці Шевченка у місті Мала Виска
№
п.п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Керуючий справами

Назва вулиці

№ будинку

вул. Шевченка
вул. Шевченка
вул. Шевченка
вул.. Шевченка
вул. Шевченка
вул. Шевченка

1
3
5
7
9
72

Л.ЛИННИК

Додаток № 3
до рішення виконкому
від 21.12.2019 р. № 516

ПЕРЕЛІК
багатоквартирних будинків, управителем яких призначено КП «Мала Виска
ЖЕД» по вулиці Велігіна у місті Мала Виска
№
п.п
1.
2.
3.

Керуючий справами

Назва вулиці

№ будинку

вул. Велігіна
вул. Велігіна
вул. Велігіна

2а
2в
2г

Л.ЛИННИК

Додаток № 4
до рішення виконкому
від 21.12.2019 р. № 516
ПЕРЕЛІК
багатоквартирних будинків, управителем яких призначено КП «Мала Виска
ЖЕД» по вулиці Спортивна у місті Мала Виска
№
п.п
1.
2.

Керуючий справами

Назва вулиці

№ будинку

вул. Спортивна
вул. Спортивна

10
12

Л.ЛИННИК

Додаток № 5
до рішення виконкому
від 21.12.2019 р. № 516

ПЕРЕЛІК
багатоквартирних будинків, управителем яких призначено КП «Мала Виска
ЖЕД» по вулиці Європейська у місті Мала Виска
№
п.п
1.

Назва вулиці

№ будинку

вул. Європейська

90

Керуючий справами

Л.ЛИННИК

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 21 грудня 2019 року

№ 517

м. Мала Виска
Про негайне відібрання дитини
від матері
Розглянувши клопотання служби у справах сім’ї та дітей та подані
документи, щодо доцільності відібрання дитини Сокуренко Вікторії
Сергіївни, 12.12.2019 року народження від матері гр. Сокуренко Валентини
Миколаївни, 23.11.1993 народження, встановлено:
гр. Сокуренко Валентина Миколаївна, 23.11.2019 року народження,
веде аморальний спосіб життя, систематично вживає алкогольні напої з
співмешканцем гр. Данюк Сергієм Миколайовичем, 24.07.1984 року
народження та сторонніми особами у присутності дитини, залишає дитину на
сторонніх осіб;
за місцем проживання антисанітарні умови проживання, які гр.
Сокуренко В.М. не бажає покращувати і пристосовувати для належного
виховання та розвитку дитини, гроші використовує не за призначенням,
державні виплати не отримує;
службою у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету
Маловисківської міської ради, Сокуренко Вікторію Сергіївну, 12.12.2019
року народження, тимчасово влаштовано до комунального некомерційного
підприємства «Маловисківська центральна районна лікарня», місто Мала
Виска, Кіровоградської області.
Згідно з викладеним, виходячи з інтересів дитини, керуючись пунктом
2 статті 170 Сімейного кодексу України, постановою Кабінету Міністрів
України від 24.08.2008 року № 866 зі змінами та доповненнями «Про
діяльність органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини»,
підпунктом 4 пункту «б» частини першої статті 34 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради, ВИРІШИВ:
1.
Зобов’язати начальника служби у справах сім’ї та дітей виконавчого
комітету міської ради Захватихату П.В. негайно відібрати малолітню
Сокуренко Вікторію Сергіївну, 12.12.2019 року народження від матері гр.

Сокуренко Валентина Миколаївна, 23.11.2019 року народження, у зв’язку з
виникненням безпосередньої загрози для життя та здоров’я дитини з боку
матері та її співмешканця.
2.
Тимчасово влаштувати малолітню Сокуренко Вікторію Сергіївну,
12.12.2019 року народження до комунального некомерційного підприємства
«Маловисківська центральна районна лікарня», місто Мала Виска,
Кіровоградської області.
3.
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 21 грудня 2019 року

№ 518
м. Мала Виска

Про доцільність позбавлення
батьківських прав Сокуренко
В.М., 23.11.1993р.н. за ухилення
від виконання обов’язків по
вихованню
дитини
та
затвердження висновку Комісії з
питань захисту прав дитини від
20.12.2019
Розглянувши витяг з протоколу засідання тринадцятої Комісії з питань
захисту прав дитини виконавчого комітету міської ради від 20 грудня 2019
року, клопотання служби у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету
Маловисківської міської ради від 20 грудня
2019 року, «Про доцільність
позбавлення гр. Сокуренко Валентини Миколаївни, 23.11.1993 року
народження відносно доньки Сокуренко Вікторії Сергіївни, 12.12.2019 року
народження, рішенням виконавчого комітету Маловисківської міської ради
від грудня 2019 року № , «Про негайне відібрання дитини від матері»,
малолітньої дитини Сокуренко Вікторії Сергіївни, 12.12.2019 року
народження, з сім’ї матері гр. Сокуренко Валентини Миколаївни, 23.11.1993
року народження та тимчасово влаштованої до некомерційного
комунального підприємства «Маловисківська центральна районна лікарня»
місто Мала Виска.
Керуючись підпунктом 4, п. «б», ч. 1, ст. 34 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», п. 2, п. 4, ч. 1 ст. 164, ст. 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 малолітньої дитини виконавчий комітет міської
ради, ВИРІШИВ:
1.
За доцільне позбавити гр. Сокуренко Валентину Миколаївну,
23.11.1993 року народження відносно доньки Сокуренко Вікторії Сергіївни,
12.12.2019 року народження, батьківських прав за ухилення від виконання
обов’язків по вихованню дитини.
2.
Затвердити висновок Комісії з питань захисту прав дитини виконавчого
комітету Маловисківуської міської ради, про доцільність позбавлення гр.
Сокуренко Валентини Миколаївни, 23.11.1993 року народження батьківських
прав відносно доньки Сокуренко Вікторії Сергіївни, 12.12.2019 року
народження за ухилення від виконання обов’язків по вихованню дитини
згідно додатку № 1.
3.
Надати до суду на підставі ухвали про відкриття провадження щодо
позбавлення
гр. Сокуренко Валентини Миколаївни, 23.11.1993 року
народження, батьківських прав за ухилення від виконання обов’язків по
вихованню дитини Сокуренко Вікторії Сергіївни, 12.12.2019 року
народження, висновок Комісії з питань захисту прав дитини від 20.12.2019
«Про доцільність позбавлення гр. Сокуренко Валентини Миколаївни,
23.11.1993 року народження, батьківських прав за ухилення від виконання
обов’язків по вихованню дитини Сокуренко Вікторії Сергіївни, 12.12.2019
року народження».
4.
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 21 грудня 2019 року

№ 519
м. Мала Виска

Про розміщення дитини в
КНП
«Кіровоградський
обласний
спеціалізований
будинок дитини нового типу
Кіровоградської обласної ради»
в м. Кропивницький
Розглянувши клопотання служби у справах сім’ї та дітей виконавчого
комітету Маловисківської міської ради від 20 грудня 2019 року, «Про
влаштування малолітньої дитини Сокуренко Вікторії Сергіївни, 12.12.2019
року народження, до Комунального некомерційного підприємство
«Кіровоградський обласний спеціалізований будинок дитини нового типу
Кіровоградської обласної ради» в м. Кропивницький», встановлено:
за рішенням виконавчого комітету Маловисківської міської ради від
12 грудня 2019 року № 517 «Про негайне відібрання дитини від матері»,
малолітньої дитини Сокуренко Вікторії Сергіївни, 12.12.2019 року
народження, з сім’ї матері гр. Сокуренко Валентини Миколаївни, 23.11.1993
року народження та тимчасово влаштованої до некомерційного
комунального підприємства «Маловисківська центральна районна лікарня»
місто Мала Виска;
малолітня дитина Сокуренко Вікторії Сергіївни, 12.12.2019 року
народження, з 19 грудня 2019 року перебуває у НКП «Маловисківська
центральна районна лікарня» міста Мала Виска та потребує влаштування до
КНП «Кіровоградський обласний спеціалізований будинок дитини нового
типу Кіровоградської обласної ради» в місті 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
малолітньої дитини, виконавчий комітет міської ради, ВИРІШИВ:
1.
Зобов’язати начальника служби у справах сім’ї та дітей виконавчого
комітету міської ради Захватихату П.В. влаштувати малолітню дитину
Сокуренко Вікторію Сергіївну, 12.12.2019 року народження, до КНП
«Кіровоградський обласний спеціалізований будинок дитини нового типу
Кіровоградської обласної ради» в місті Кропивницький, вилучену 19 грудня
2019 року та поміщеної до НКП «Маловисківська центральна районна
лікарня» міста Мала Виска.
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 21 грудня 2019 року

№ 520
м. Мала Виска

Про розгляд заяви гр..Воєводи О.П.
Розглянувши заяву громадянина Воєводи Олександра Петровича,
зареєстрованої за адресою: с. Оникієве, пров. Лісгоспний, буд. № 5 з
проханням погодити місця розташування об’єктів дрібнороздрібної торгівлі
зрізаним деревом (порода: ялинка,сосна ) та затвердити розпорядок їх
роботи, відповідно до ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», додатку № 1 рішення виконкому міської ради № 335 від 13.09.2018
року «Про затвердження схем розміщення та правил роботи об’єктів
тимчасової дрібнороздрібної торгівлі на території Маловисківської міської
ради», із змінами, виконавчий комітет міської ради,В И Р І Ш И В:
1. Погодити громадянину Воєводі Олександру Петровичу, розміщення
об’єкта дрібнороздрібної торгівлі з 23 грудня 2019 року по 31 грудня 2019
року, зрізаним деревом (порода: ялинка,сосна), на території міста Мала
Виска в наступних місцях:
- вул. Шевченка (біля магазину «Файно»), ( схема № 8);
2.Затвердити наступний розпорядок роботи об’єктів торгівлі: з 08.00
год. до 18.00 год., без перерви на обід та вихідних.
3. Зобов”язати гр. Воєводу О.П. вчасно сплачувати місцеві податки і
збори комунальному підприємству «Міський ринок», згідно затверджених
тарифів на послуги.
4. Попередити гр.Воєводу О.П. :
- про необхідність приведення та утримання прилеглої території в
належному
санітарному стані;
- заборону торгівлі в громадському місці тютюновими, алкогольними
та слабоалкогольними напоями;
- в обов’язковому порядку укласти з КП «Мала Виска Водоканал»
договір про вивезення твердих побутових відходів;
- дотримання правил торгівлі;

5. В разі недотримання вимог пунктів 2,3,4 даного рішення, дозвіл на
розміщення об’єкту торгівлі буде скасовано.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого
заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
Бакалінського О.М.

Міський голова

Ю.ГУЛЬДАС

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 21 грудня 2019 року

№ 521
м. Мала Виска

Про розгляд заяви ТОВ «РАО-ТЕС»
Розглянувши заяву директора ТОВ «РАО-ТЕС» Сачівкіна О.О. про
надання дозволу на проїзд великовагового автомобільного автотранспорту з
дровами до котелень ДНЗ «Чебурашка» та НЗ «Маловисківська гімназія» по
вулицях: Центральна, Шевченка, Князька, Спортивна в місті Мала Виска,
керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Законом України «Про автомобільні дороги», Законом України «Про
дорожній рух», відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27
червня 2007 року № 879 «Про заходи щодо збереження автомобільних доріг
загального користування», з метою забезпечення навчальні заклади
Маловисківської міської ради сировиною (дровами) для безперебійної роботи
їхніх котелень та запобігання зриву опалювального сезону в вищезазначених
навчальних закладах, виконавчий комітет міської ради,В И Р І Ш И В:
1 Погодити ТОВ «РАО-ТЕС» проїзд великовагового транспортного засобу
автодорогами місцевого значення загального користування до об'єктів (
котельні навчальних закладів) по вулицях: Центральна, Шевченка, Князька,
Спортивна в місті Мала Виска , а саме:
1.1. ЗИЛ-130 до 10 т., держ.номер 010-19 ОН.
2. Директору ТОВ «РАО-ТЕС» Сачівкіну О.О.:
2.1. Погодити » проїзд великовагового транспортного засобу автодорогами
місцевого значення загального користування до об'єктів ( котельні
навчальних закладів) по вулицях: Центральна, Шевченка, Князька,
Спортивна в місті Мала Виска з уповноваженим підрозділом Національної
поліції у Маловисківському районі та відповідними комунальними службами
міської ради.
2.2. Контролювати габаритно-вагові параметри транспортного засобу, згідно
сертифікату зважування габаритно-вагового контролю.
3. Керівника ТОВ «РАО-ТЕС» попередити про відповідальність за збитки,
завдані дорожньому покриттю по вулицях: Центральна, Шевченка, Князька,
Спортивна, при його пошкодженні.

4. 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 21 грудня 2019 року

№ 522
м. Мала Виска

Про розгляд заяви ТОВ «Консалтинг Солар»
Розглянувши заяву ТОВ «Консалтинг Солар», яке зареєстровано м.
Київ, вул. Володимирська 97/37, про присвоєння поштової адреси об'єкту
будівництва фотогальванічна електростанція «Мала Виска» (кадастровий
номер 3523110100:02:000:9001) , що розташована в адміністративних межах
Маловисківської міської ради, Маловисківського району, Кіровоградської
області за межами м. Мала Виска, керуючись пп 2 пункту «б» ст. 40 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», вимогами Тимчасового
порядку реалізації експериментального порядку присвоєння поштових адрес
об'єктам будівництва та об'єктам нерухомого майна, затвердженого
постановою КМУ від 27 березня 2019 р. № 367, рішенням сесії
Маловисківської міської ради від 28.11.2019 року № 1857 «Про затвердження
Положення про порядок присвоєння поштових адрес об’єктам нерухомості у
Маловисківській міській об’єднаній територіальній громаді», виконавчий
комітет міської ради,ВИРІШИВ:
1.
Присвоїти адресу об'єкту будівництва фотогальванічна
електростанція «Мала Виска» (кадастровий номер 3523110100:02:000:9001) ,
що розташована в адміністративних межах Маловисківської міської ради,
Маловисківського району, Кіровоградської області за межами м. Мала Виска
- вулиця Пушкіна, 88.
2.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого
заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
Бакалінського О.М.

Міський голова

Ю. ГУЛЬДАС

