УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 10 грудня 2019 року

№ 467
м. Мала Виска

Про звіт про роботу комісій при
виконавчому комітеті міської ради

Заслухавши інформацію секретаря міської ради Л.А.Постолюк про роботу комісій,
створених при виконавчому комітеті Маловисківської міської ради, а саме: житловопобутової та адміністративної комісій, опікунської ради, комісії по визначенню
доцільності видалення зелених насаджень на території міської ради та постійно діючої
комісії з земельних питань, відповідно до ст.40 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради,В И Р І Ш И В:
1. Інформацію секретаря міської ради Л.А.Постолюк про роботу комісій, створених
при виконавчому комітеті Маловисківської міської ради, прийняти до відому.
2. Роботу комісій при виконавчому комітеті міської ради визнати задовільною.
3. Рекомендувати адміністративній комісії при виконавчому комітеті міської ради
більш принципово ставитись до порушників чинного законодавства.
4. Комісії з земельних питань, при розгляді заяв та скарг громадян, всебічно та
об’єктивно вивчати конкретні ситуації та прикладати зусиль для задоволення законних
вимог мешканців територіальної громади.

Міський голова

Ю.ГУЛЬДАС

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 10 грудня 2019 року

№ 468
м. Мала Виска

Про погодження Програми підвищення
ефективності управління активами Маловисківської
міської об’єднаної територіальної громади
на 2020 - 2022 роки

Керуючись статтями 11, 16, 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні
» та з метою підвищення ефективності управління активами Маловисківської міської
об’єднаної територіальної громади на 2020 - 2022 роки, виконавчий комітет міської ради,В И Р І Ш И В:
1.
Погодити
Програму
підвищення
ефективності
управління
активами
Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 - 2022 роки (додаток
1 ).
2.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступників міського голови з
питань діяльності виконавчих органів ради Бакалінського О.М., Жовтило А.В. та на
постійні комісії міської ради з питань:
планування, фінансів, бюджету та соціально – економічного розвитку (голова
Прилуцький М.М.);
житлово-комунального господарства та комунальної власності (голова Бровченко
О.Д.);
охорони здоров’я та соціального захисту населення (голова Жигалов Т.М

Міський голова

Ю.ГУЛЬДАС

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 10 грудня 2019 року

№ 469
м. Мала Виска

Про погодження Програми розвитку
КП «Мала Виска- МКП на 2020 рік»
Керуючись статтями 11, 29, 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні”, Законом України “Про державні цільові програми”, з метою здійснення
ефективних і комплексних заходів з утримання території Маловисківської міської
об’єднаної територіальної громади в належному санітарному стані, поліпшення її
естетичного вигляду, забезпечення зовнішнього освітлення, раціональне використання та
охорона об’єктів благоустрою, технічного обслуговування малих архітектурних форм
комунальної власності громади у 2020 році, виконавчий комітет міської ради,В И Р І Ш И В:
1. Погодити Програму розвитку комунальному підприємству «Мала Виска-МКП» на 2020
рік (додається).
2. Відповідальним виконавцям подати на чергове засідання міської ради Програму
розвитку комунального підприємства «Мала Виска-МКП» на 2020 рік на розгляд.
3. Маловисківській міській раді при підготовці бюджету ОТГ на 2020 рік врахувати
видатки на фінансування завдань та заходів Програми, затвердженої пунктом 1 цього
рішення.
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 10 грудня 2019 року

№ 470
м. Мала Виска

Про погодження Програми розвитку
КП «Мала Виска Водоканал» на 2020 рік
Керуючись статтями 11, 29, 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Законом України «Про державні цільові програми», з метою задоволення потреб
населення якісними послугами з водопостачання та водовідведення, підвищення
платіжної дисципліни споживачів щодо своєчасного внесення плати за житловокомунальні послуги, впровадження роздільного збирання відходів за ресурцінними
компонентами, виконавчий комітет міської ради,В И Р І Ш И В:
1.Погодити Програму розвитку комунальному підприємству «Мала Виска Водоканал» на
2020 рік (додається).
2. Відповідальним виконавцям подати на чергове засідання міської ради Програму
розвитку комунального підприємства «Мала Виска Водоканал» на 2020 рік на розгляд.
3. Маловисківській міській раді при підготовці бюджету ОТГ на 2020 рік врахувати
видатки на фінансування завдань та заходів Програми, затвердженої пунктом 1 цього
рішення.
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 10 грудня 2019 року

№ 471
м. Мала Виска

Про погодження Комплексної Програми
розвитку освіти на 2020 рік»
Керуючись статтею 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Законом України «Про державні цільові програми», з метою забезпечення освітніми
послугами дітей та молодь на території Маловисківської міської об’єднаної
територіальної громади у 2020 році, виконавчий комітет міської ради,В И Р І Ш И В:
1. Погодити Комплексну Програму розвитку освіти на 2020 рік, із внесеними змінами та
поправками до текстової частини Програми (додаток додається).
2. Відповідальним виконавцям відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету
Маловисківської міської ради подати, на чергове засідання міської ради, на розгляд
Комплексну Програму розвитку освіти на 2020 рік, із внесеними змінами та
доповненнями.
3. Маловисківській міській раді при підготовці бюджету ОТГ на 2020 рік врахувати
видатки на фінансування завдань та заходів Програми, затвердженої пунктом 1 цього
рішення.
4.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 10 грудня 2019 року

№ 472
м. Мала Виска

Про повернення на доопрацювання Програму
національно-патріотичного виховання дітей та
молоді Маловисківської міської ради на 2020 рік
Керуючись статтями 32, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Законом України «Про державні цільові програми», враховуючи що в ході
обговорення надійшли численні зауваження до Програми національно-патріотичного
виховання дітей та молоді на території Маловисківської міської об’єднаної територіальної
громади на 2020 рік, які підлягають опрацюванню, виконавчий комітет міської ради,В И Р І Ш И В:
1. Повернути на доопрацювання Програму національно-патріотичного виховання дітей та
молоді Маловисківської міської ради на 2020 рік (додаток додається).
2. Рекомендувати відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Маловисківської
міської ради відповідальніше ставитися до підготовки матеріалів, які подаються на
розгляд виконавчого комітету Маловисківської міської ради в частині розроблення
Програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді 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

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 10 грудня 2019 року

№ 473
м. Мала Виска

Про повернення на доопрацювання Програму розвитку
фізичної культури і спорту Маловисківської міської ради
на 2020 рік
Керуючись статтями 32, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Законом України “Про державні цільові програми”, з метою залучення широких верств
населення до масового спорту, популяризації здорового способу життя, створення умов
для реалізації здібностей обдарованої молоді та виховання її в дусі олімпійських
принципів на території Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади у 2020
році, врахувавши, що в ході обговорення надійшли пропозиції, які підлягають
опрацюванню та внесення відповідних змін до даної Програми, виконавчий комітет
міської ради,В И Р І Ш И В:
1. Повернути на доопрацювання Програму розвитку фізичної культури і спорту
Маловисківської міської ради на 2020 рік (додається).
2. Відповідальним виконавцям відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету
Маловисківської міської ради подати, на чергове засідання міської ради, на розгляд
Програму розвитку фізичної культури і спорту на 2020 рік, із внесеними доповненнями.
3. Маловисківській міській раді при підготовці бюджету ОТГ на 2020 рік врахувати
видатки на фінансування завдань та заходів Програми, затвердженої пунктом 1 цього
рішення.
4.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 10 грудня 2019 року

№ 474
м. Мала Виска

Про погодження Програми соціально-економічного
розвитку Маловисківської міської об’єднаної територіальної
громади на 2020 рік
Керуючись ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Законом України «Про прогнозування та розроблення програм економічного і соціального
розвитку України», постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 621
«Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального
розвитку та складання проекту державного бюджету» (із змінами і доповненнями) та з
метою реалізації державної політики в соціальній, економічній та культурній сферах,
виконавчий комітет міської ради,В И Р І Ш И В:
1. Погодити Програму соціально-економічного розвитку Маловисківської міської
об’єднаної територіальної громади на 2020 рік, (додаток 1 додається).
2. Відповідальним особам подати на чергове засідання сесії Маловисківської міської ради
на розгляд Програму соціально-економічного розвитку Маловисківської міської
об’єднаної територіальної громади на 2020 рік.
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 10 грудня 2019 року

№ 475
м. Мала Виска

Про звіт про виконання міського
бюджету за січень-листопад 2019 року
Заслухавши інформацію завідувача сектору фінансів відділу фінансів та
бухгалтерського обліку виконавчого комітету міської ради Похили Л.В. про офіційний
висновок щодо перевиконання дохідної частини загального фонду міського бюджету за
січень-листопад 2019 року, відповідно до підпункту 1 частини «а» статті 28 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 80 Бюджетного кодексу України,
виконавчий комітет міської ради,В И Р І Ш И В:
1. Затвердити офіційний висновок щодо перевиконання дохідної частини
загального фонду Маловисківського міського бюджету за січень - листопад 2019 року .
2. Опублікувати це рішення на офіційному сайті міської ради не пізніше ніж у
десятиденний строк з дня його прийняття.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бакалінського О.М.

Міський голова

Ю.ГУЛЬДАС

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 10 грудня 2019 року

№ 476
м. Мала Виска

Про міський бюджет об’єднаної
територіальної громади на 2020 рік
11502000000
(код бюджету)

Керуючись Бюджетним
кодексом України, Законом України «Про місцеве
самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради,В И Р І Ш И В:
1. Визначити на 2020 рік:
- доходи міського бюджету об’єднаної територіальної громади у сумі 91 023 790
гривень, в тому числі доходи загального фонду міського бюджету – 87 016 237 гривень,
доходи спеціального фонду міського бюджету – 4 007 553 гривень, згідно з додатком 1
цього рішення;
- видатки міського бюджету у сумі 91 023 790 гривень, в тому числі видатки
загального фонду міського бюджету – 84 710 042 гривень , видатки спеціального фонду
міського бюджету – 6 313 748 гривень;
- профіцит за загальним фондом міського бюджету у сумі 2 306 195 гривень згідно
з додатком 2 до цього рішення;
- дефіцит за спеціальним фондом міського бюджету у сумі
згідно з додатком 2 до цього рішення.

2 306 195гривень

- оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету об’єднаної територіальної
громади у розмірі 100 000 гривень, що становить 0,118 відсотка видатків загального фонду
місцевого бюджету, визначених цим пунктом.
2. Схвалити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету
об’єднаної територіальної громади на
2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за
бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.
3. Схвалити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.
Умови надання іншої субвенції з міського бюджету об’єднаної територіальної громади

іншим бюджетам визначаються договорами сторін.
4. Схвалити на 2020 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на
будівництво,реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної
інфраструктури за об’єктами згідно з додатком 5 до цього рішення.
5. Схвалити розподіл витрат бюджету на реалізацію місцевих програм у сумі 17173480
гривень згідно з додатком 6 до цього рішення.
6. Установити, що у загальному фонді
громади на 2020 рік:

міського бюджету об’єднаної територіальної

1) до доходів загального фонду міського бюджету об’єднаної територіальної громади
належать доходи, визначені статтями 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені
статтями 97,101 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69 1 та
частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України);
2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені частиною
першою статті 72 Бюджетного кодексу України.
7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету
об’єднаної територіальної громади на 2020 рік:
1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 691 Бюджетного кодексу
України(крім надходжень,визначених пунктами 10,11 частини першої цієї статті);
2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини першої статті 71
та частиною другою статті 72 Бюджетного кодексу України.
8. Установити, що у 2020 році кошти, отримані до спеціального фонду міького бюджету
згідно з пунктом 7 даного рішення,спрямовуються на реалізацію заходів, визначених статтями
13,71,91 Бюджетного кодексу України .
9.Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними
видатками міського бюджету об’єднаної територіальної громади видатки загального фонду на:
оплату праці працівників бюджетних установ;
нарахування на заробітну плату;
придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
забезпечення продуктами харчування;
оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
поточні трансферти населенню;
поточні трансферти місцевим бюджетам;
забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, виробами
призначення для індивідуального користування;
оплата послуг з охорони комунальних закладів культури;
оплата енергосервісу;
програму державних гарантій медичного обслуговування населення.

медичного

10. Відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України надати право міській раді
об’єднаної територіальної громади отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів

міського бюджету, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах
поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних
умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням
до кінця поточного бюджетного періоду.
11. .Головним розпорядникам коштів міського бюджету об’єднаної територіальної громади
забезпечити :
1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності
цим рішенням;
2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних
повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне
і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників
бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;
3) доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:
здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними
програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням та
змінами до нього, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів
України, до 15 березня 2020 року;
оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких
документів на офіційному сайті міської ради;
4) взяття бюджетних зобов'язань, довгострокових зобов'язань за енергосервісом та
здійснення витрат бюджету, відповідно до частини сьомої статті 22 Бюджетного кодексу України;
5)забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову
енергію,водопостачання, водовідведення, послуги зв’язку, які споживаються бюджетними
установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв, у межах встановлених
відповідним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.
12. Якщо в процесі виконання міського бюджету об’єднаної територіальної громади зміна
обставин вимагає менших бюджетних асигнувань головним розпорядникам бюджетних коштів,
фінансовий сектор міської ради за погодженням з постійною комісією міської ради з питань готує
та подає до міської ради у встановленому порядку пропозиції про зменшення відповідних
бюджетних призначень.
Якщо після прийняття рішення про міський бюджет повноваження на виконання функцій
або надання послуг, на яке надано
бюджетне призначення, передається відповідно до
законодавства від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного
розпорядника бюджетних коштів , дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується
для виконання тих самих функцій чи послуг іншим головним розпорядником бюджетних
коштів, якому це доручено. Передача бюджетних призначень здійснюється за рішенням сесії
міської ради з попереднім погодженням з постійною комісією міської ради з питань планування,
фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку у порядку , встановленому Кабінетом
Міністрів України.
У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних
коштів перерозподіл видатків міського бюджету за бюджетними програмами, включаючи

додаткові дотації та субвенції ( з урахуванням частини шостої статті 102 та частини шостої статті
108 Бюджетного кодексу України), а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення
інших видатків( окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) здійснюються за
рішенням сесії міської ради , з попереднім погодженням з постійною комісією міської ради з
питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.
Забороняється без внесення змін до рішення про міський бюджет збільшення бюджетних
призначень за загальним та спеціальним фондами міського бюджету на :
оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;
видатки за бюджетними програмами, пов’язаними з функціонуванням органів місцевого
самоврядування, за рахунок зменшення видатків за іншими бюджетними програмами.
13.Надати право міському голові укладати угоди про міжбюджетні трансферти між міським
бюджетом об’єднаної територіальної громади та іншими бюджетами відповідно до положень
Бюджетного кодексу України та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
14. Надати право керівнику комунального підприємства «Мала Виска-МКП» укласти угоду
про спільну діяльність(спів фінансування) з Маловисківським РЦЗ на суму 221 600 гривень.
15. Додатки 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
16. Рішення «Про міський бюджет об’єднаної територіальної громади на 2020 рік» набирає
чинності з 01 січня 2020 року.
17. Забезпечити оприлюднення цього рішення в десяти денний строк з дня його прийняття
відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.
18. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської ради,
заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради відповідно до їх
функціональних обов’язків та постійну комісію міської ради з питань планування, фінансів,
бюджету та соціально-економічного розвитку.

Міський голова

Ю.ГУЛЬДАС

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 10 грудня 2019 року

№ 477
м. Мала Виска

«Про схвалення прогнозу бюджету
Маловисківської міської ради
об’єднаної територіальної громади на
наступні за плановим два бюджетні періоди »
Керуючись статтею 28 Закону України від 21 травня 1997 року №280/97ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до пункту 49 розділу VІ
«Прикінцеві та перехідні положення « Бюджетного кодексу України , виконавчий
комітет міської ради ,В И Р І Ш И В:
1. Схвалити прогноз бюджету Маловисківської міської ради об’єднаної
територіальної громади на наступні за плановим 2020 роком два бюджетні
періоди, що додається.
2. Подати прогноз бюджету Маловисківської міської ради
об’єднаної
територіальної громади на наступні за плановим 2020 роком два бюджетні періоди на
розгляд сесії Маловисківської міської ради разом з проект рішення міської ради
«Про міський бюджет об’єднаної територіальної громади на 2020 рік «.
3. Контроль та координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на
відділ фінансів та бухгалтерського обліку (Піньковська О.О.).

Міський голова

Ю.ГУЛЬДАС

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 10 грудня 2019 року

№ 478
м. Мала Виска

Про затвердження звіту про здійснення
Маловисківською міською радою державної
регуляторної політики у 2019 році

Керуючись пунктом «б» статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», статтею 38 Закону України «Про засади державної регуляторної політики в
сфері господарської діяльності», виконавчий комітет міської ради,-

В И Р І Ш И В:
Затвердити щорічний звіт про здійснення Маловисківською міською радою
державної регуляторної політики у 2019 році (додаток 1).

Міський голова

Ю.ГУЛЬДАС

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 10 грудня 2019 року

№ 479

м. Мала Виска
Про надання Сметаннікову Станіславу
Дмитровичу,
02.09.2013
року
народження,
статусу
дитини,
яка
постраждала внаслідок воєнних дій та
збройних конфліктів
Розглянувши витяг з протоколу засідання Комісії з питань захисту прав дитини
від 20.11.2019 № 12, клопотання служби у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету
Маловисківської міської ради від 05.12.2019 № з питання надання Сметаннікову Станіславу
Дмитровичу, 02.09.2013 року народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок
воєнних дій та збройних конфліктів, відповідно до письмового звернення гр. Сметаннікової
Олени Михайлівни, 21.08.1991 року народження, яке надійшло до виконавчого комітету
Маловисківської міської ради 29 жовтня 2019 року № Інд. – 2222 – П, і доданих документів,
керуючись пп. 6 п. 3, п. 10 Порядку надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок
воєнних дій та збройних конфліктів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України
від 05 квітня 2017 року № 268 зі змінами від 11.04.2018 року № 301 «Про затвердження
Порядку надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних
конфліктів», розпорядження Кабінету Міністрів України від 02.12.2015 № 1275-р «Про
затвердження переліку населених пунктів, на території яких здійснювалася антитерористична
операція, та визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень Кабінету Міністрів
України», п. 3 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із
захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня
2008 року № 866, пп. 4 п. «б» ч. 1 ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», виконавчий комітет міської ради, В И Р І Ш И В:
1.
Надати Сметаннікову Станіславу Дмитровичу, 02.09.2013 року народження, (свідоцтво
про народження серії І-НО № 540740 видане 20 вересня 2013 року відділом державної
реєстрації актів цивільного стану по місту Костянтинівка реєстраційної служби
Костянтинівського міськрайонного управління юстиції Донецької області, про що в Книзі
реєстрації народжень 20 вересня 2013 року зроблено відповідний актовий запис за № 497),
який зареєстрований, у відповідності з довідкою, про взяття на облік внутрішньо переміщених
осіб від 11.09.2018 № 216, виданої управлінням соціального захисту населення
Маловисківської районної державної адміністрації, у будинку № 2 по вулиці Красноармійська,
місто Костянтинівка, Донецької області, фактично проживає у будинку № 64, вулиця 9
Травня, місто Мала Виска, Кіровоградської області, статус дитини, яка постраждала внаслідок
воєнних дій та збройних конфліктів, у зв’язку з тим, що Сметанніков Станіслав Дмитрович,
02.09.2013 року народження, зазнав психологічного насильства.
2.
Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на начальника служби
у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету міської ради Захватихату П.В., - контроль за
виконанням цього 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 10 грудня 2019 року

№ 480

м. Мала Виска
Про повернення на виховання та
спільне проживання Рутінського А.В.,
17.04.2009р.н.
до
матері
гр. Рутінської О.О., 28.10.1977р.н..
Розглянувши витяг з протоколу засідання Комісії з питань захисту прав дитини
від 20.11.2019 № 12, клопотання служби у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету
Маловисківської міської ради від 04.12.2019 № та письмове звернення гр. Рутінської
Оксани Олександрівни, 28.10.1977р.н, яке надійшло до виконавчого комітету
Маловисківскої міської ради 06 листопада 2019 року Інд - 2299 – П і доданих документів,
керуючись Законами України «Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно
– правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування», Сімейним кодексом України, Цивільним кодексом України, п. 3 Порядку
провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав
дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року
№ 866, пп. 4 п. «б» ч. 1 ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконавчий комітет міської ради, В И Р І Ш И В:
1.
Повернути на виховання та спільне проживання Рутінського Артема Валерійовича,
17.04.2009 року народження, матері гр. Рутінській Оксані Олександрівні, 28.10.1977 року
народження, вилученого 09.04.2019 на підставі рішення виконавчого комітету
Маловисківської міської ради № 135 «Про негайне відібрання дітей від матері», яка
створила, по місцю проживання та реєстрації за адресою: будинок 23, вулиця Мічуріна,
місто Мала Виска, Кіровоградської області умови для виховання та розвитку дитини і
виправила ситуацію, яка склалась у її сім’ї.
2.
За результатами розгляду питання на засіданні Комісії з питань захисту прав
дитини виконавчого комітету Маловисківської міської ради на основі витягу з протоколу
засідання Комісії від 20 листопада 2019 року № 12, затвердити висновок Комісії з питань
захисту прав дитини «Про доцільність повернення на виховання та спільне проживання
Рутінського Артема Валерійовича, 17.04.2009 року народження, матері гр. Рутінській
Оксані Олександрівні, 28.10.1977 року народження» (згідно додатку 1).
3.
Вважати таким, що втрапило чинність рішення виконавчого комітету
Маловисківської міської ради № 169 від 18 квітня 2019 року «Про доцільність
позбавлення батьківських прав гр. Рутінської О.О., 28.10.1977р.н., за ухилення від
виконання обов’язків по вихованню дитини, систематичне вживання алкогольних напоїв
та затвердження висновку Комісії з питань захисту прав дитини».
4.
Контроль за виконанням цього 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 10 грудня 2019 року № 480
ВИСНОВОК
Комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету
Маловисківської міської ради
про доцільність повернення на виховання та спільне проживання
Рутінського Артема Валерійовича, 17.04.2009 року народження,
матері гр. Рутінській Оксані Олександрівні, 28.10.1977 року народження
На засіданні комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету
Маловисківської міської ради від 20 лютого 2019 року на підставі письмового звернення
гр. Рутінської Оксани Олександрівни, 28.10.1977р.н., яке надійшло до виконавчого
комітету Маловисківскої міської ради 06 листопада 2019 року Інд - 2299 - П., щодо
повернення на виховання та спільне проживання сина Рутінського Артема Валерійовича,
17.04.2009 року народження, який був вилучений 09.04.2019 на підставі рішення
виконавчого комітету Маловисківської міської ради № 135 «Про негайне відібрання дітей
від матері» і тимчасово влаштований до баби гр. Рутінської Любові Яківни, та скасування
рішення виконавчого комітету Маловисківської міської ради № 169 від 18.04.2019 «Про
доцільність позбавлення батьківських прав Рутінської О.О., 28.10.1977р.н. за ухилення від
виконання батьківських обов’язків по вихованню дитини та систематичне вживання
алкогольних напоїв» у зв’язку із виправленням ситуації, яка склалась в сім’ї.
Громадянка Рутінська Оксана Олександрівна, 28.10.1977р.н., уродженка міста Мала
Виска, Кіровоградської області, Україна.
Паспорт серії ЕВ номер 314692, виданий 20 червня 2012 року, Маловисківським РВ
УМВС України в Кіровоградській області.
Громадянка України.
Реєстраційний номер облікової карти платника податку 3581205740.
У відповідності з подаю довідкою про реєстрацію місця проживання від 15.10.2019
за № 2119, виданої інспектором з питань реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання
фізичних осіб загального відділу виконавчого комітету Маловисківської міської ради,
гр. Рутінська Оксана Олександрівна, 28.10.1977р.н., зареєстрована за адресою: будинок
23, вулиця Мічуріна, місто Мала Виска, Кіровоградської області з 12.10.2017 по
теперішній час.
Вдова, не одружена.
Проживає одна.
Інформація про перебування на обліку управління соціального захисту
Маловисківської районної державної адміністрації щодо отримання державних соціальних
допомог - відсутня.
Інформація про перебування гр. Рутінської О.О. на обліку Маловисківської
районної філії Кіровоградського обласного центру зайнятості, як безробітна чи особа яка
шукає роботу - відсутня.
Інформація про перебування гр. Рутінської О.О. на обліку Головного управлінням
Пенсійного фонду України в Кіровоградській області Маловисківського відділу
обслуговування громадян щодо отримання пенсії – відсутня.
У відповідності з довідкою про доходи наданої фермерським господарством
«Прилулький» гр. Рутінській О.О. нарахована орендна плата за земельний пай 17391 грн.
Згідно медичної довідки про проходження обов’язкових попереднього та
періодичного психіатричних оглядів серії 10ААЄ № 477627 від 11.11.2018,
гр. Рутінська О.О., 28.10.1977р.н., психіатричні показання до виховання дитини відсутні.

Згідно сертифікату про проходження профілактичного наркологічного огляду серії
12ЯЯУ № 956768 від 01.08.2019, гр. Рутінська О.О. 28.10.1977р.н., наркологічні
захворювання не виявлено.
Стан здоров’я – здорова.
У відповідності з довідкою виданою виконкомом Маловисківської міської ради від
09.10.2019встановлено, що гр. Рутінська Оксана Олександрівна, 28.10.1977 року
народження, проживає разом з сином Рутінським Артемов Валерійовичем, 2009року
народження за адресою: будинок 23, вулиця Мічуріна, місто Мала Виска, Кіровоградської
області.
Згідно характеристики дитини з навчального закладу зазначено, що мати приділяє
увагу навчанню та вихованню дитини, часто приходять до школи, цікавляться навчанням,
бере активну участь в житті батьківського комітету, постійно тримає зв’язок із класним
керівником дитини. Дитина у позашкільний час відвідує різні гуртки. Пропуски у
навчанні без поважних причин відсутні.
У відповідності з актом обстеження умов проживання від 28.10.2019,
гр. Рутінська О.О., дійсно проживає за вказаною вище адресою. За місцем проживання
створено умови для належного виховання та розвитку дитини. Ознаки перебування сім’ї у
складних життєвих обставинах відсутні.
Окрім цього, 01 листопада 2019 року на підставі заяви позивача гр. Рутінської
Любові Яківни про залишення позовної заяви про позбавлення гр. Рутінської Оксани
Олександрівни батьківських прав без розгляду, Маловисківським районним судом
Кіровоградської області винесено ухвалу про залишення позову без розгляду.
Беручи до уваги, матеріальне забезпечення, взаємовідносини в сім’ї, враховуючи
думку дитини Рутінського А.В. та подані документи, й те, гр. Рутінська О.О., виправила та
усвідомила ситуацію, яка склалась у сім’ї, створила за місцем проживання умови для
належного виховання та розвитку дитини.
Керуючись, Законами України «Про охорону дитинства», «Про забезпечення
організаційно – правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування», Сімейним кодексом України, Цивільним кодексом України,
п. 3 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом
прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня
2008 року № 866,
Комісія з питань захисту прав дитини виконавчого комітету Маловисківської
міської ради, вважає за доцільне, повернути Рутінського Артема Валерійовича, 17.04.2009
року народження - матері гр. Рутінській Оксані Олександрівні, 28.10.1977 року
народження, на виховання та спільне проживання разом за адресою: будинок 23, вулиця
Мічуріна, місто Мала Виска, Кіровоградської області.
Керуючий справами

Л. ЛИННИК

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 10 грудня 2019 року

№ 481

м. Мала Виска
Про негайне відібрання дитини
від батька
Розглянувши клопотання служби у справах сім’ї та дітей та подані документи,
щодо доцільності відібрання дитини Бабенка Олександра Вікторовича, 24.02.2009 року
народження від батька гр. Бабенка Віктора Сергійовича, 16.08.1976 року народження,
встановлено:
гр. Бабенко Віктор Сергійович, 16.08.1976 року народження, веде аморальний
спосіб життя, систематично вживає алкогольні напої зі сторонніми особами у присутності
дитини, залишає дитину на сторонніх осіб;
за місцем проживання антисанітарні умови проживання, які гр. Бабенко В.С. не
бажає покращувати і пристосовувати для належного виховання та розвитку дитини,
державні виплати використовує не за призначенням;
профілактична робота з гр. Бабенком В.С. з приводу створення належних умов
проживання сім’ї, виконання батьківських обов’язків та систематичне вживання
алкогольних напоїв не призвела до позитивного результату, що є загрозою для життя та
здоров’я малолітнього Бабенка О.О.;
службою у справах сім’ї та дітей, Бабенка Олександра Вікторовича, 24.02.2009
року народження, тимчасово влаштовано до сім’ї баби, гр. Бабенко Надії Іванівна,
19.12.1954 року народження, яка проживає за адресою: будинок 13, вулиця О. Ковтуна,
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, В И Р І Ш И В:
1.
Зобов’язати начальника служби у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету
міської ради Захватихату П.В. негайно відібрати малолітнього Бабенка Олександра
Вікторовича, 24.02.2009 року народження від батька гр. Бабенка Віктора Сергійовича,
16.08.1976 року народження, у зв’язку з виникненням безпосередньої загрози для життя та
здоров’я дитини з боку батька.
2.
Тимчасово влаштувати малолітнього Бабенка Олександра Вікторовича,
24.02.2009 року народження до сім баби, гр. Бабенко Надії Іванівна, 19.12.1954 року
народження за адресою: будинок 13, вулиця О. Ковтуна, 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 10 грудня 2019 року

№ 482

м. Мала Виска
Про надання Панасенко Анастасії
Алладінівні, 20.09.2002 року народження,
статусу
дитини,
яка
постраждала
внаслідок воєнних дій та збройних
конфліктів
Розглянувши витяг з протоколу засідання Комісії з питань захисту прав дитини
від 20.11.2019 № 12, клопотання служби у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету
Маловисківської міської ради від 05.12.2019 №
з питання надання Панасенко Анастасії
Алладінівні, 20.09.2002 року народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних
дій та збройних конфліктів, відповідно до письмового звернення Панасенко Анастасії
Алладінівни, 20.09.2002 року народження, яке надійшло до виконавчого комітету
Маловисківської міської ради 13 листопада 2019 року № Інд. – 2407 – П, і доданих
документів, керуючись пп. 6 п. 3, п. 10 Порядку надання статусу дитини, яка постраждала
внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів
України від 05 квітня 2017 року № 268 зі змінами від 11.04.2018 року № 301 «Про
затвердження Порядку надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та
збройних конфліктів», розпорядження Кабінету Міністрів України від 02.12.2015 № 1275-р
«Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких здійснювалася
антитерористична операція, та визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень
Кабінету Міністрів України», п. 3 Порядку провадження органами опіки та піклування
діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 24 вересня 2008 року № 866, пп. 4 п. «б» ч. 1 ст. 34 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради, В И Р І Ш И В:
1.
Надати Панасенко Анастасії Алладінівні, 20.09.2002 року народження, (паспорт
001555555 виданий19.02.2018 орган, що видав 3523), реєстраційний номер облікової картки
платника податків 3751805389, яка зареєстрована, у відповідності із витягом з Єдиного
державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання № 3523-1441526-2018
за адресою: квартира 1, будинок 6, вулиця Рєпіна, місто Макіївка, Донецької області. Згідно
довідки від 20.02.2019 № 3512-5000037642, про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб
від 11.09.2018 № 216, виданої управлінням соціального захисту населення Маловисківської
районної державної адміністрації, Панасенко Анастасії Алладінівні, 20.09.2002 року
народження, зареєстрована в квартирі 1, будинок 6, вулиця Рєпіна, місто Макіївка, Донецької
області, Фактично проживає у квартирі 17, будинок 7А, вулиця Шевченка, місто Мала Виска,
Кіровоградської області, статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних
конфліктів, у зв’язку з тим, що Панасенко Анастасія Алладінівна, 20.09.2002 року
народження, зазнала психологічного насильства.
2.
Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на начальника служби
у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету міської ради Захватихату П.В., - контроль за
виконанням цього 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 10 грудня 2019 року

№ 483
м. Мала Виска

Про встановлення опіки та призначення
опікуна і затвердження висновку
Виходячи з інтересів дитини, відповідно до ст.ст. 243, 244, 247, 249 Сімейного
кодексу України, ст.ст. 55, 58, 63, 67 Цивільного кодексу України, п.п. 3, 40, 42 Порядку
провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав
дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866
«Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини»,
витягу з протоколу № 11 засідання Комісії з питань захисту прав дитини виконавчого
комітету Маловисківської міської ради від 22 жовтня 2019 року та клопотання служби у
справах сім’ї та дітей виконавчого комітету міської ради від 3 грудня 2019 року
№
«Про доцільність встановлення опіки над Морозовою Сніжаною Сергіївною,
17.07.2004 року народження та призначення опікуна», керуючись пп. 4 п. “б” ч. 1 ст. 34
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської
ради В И Р І Ш И В:
1.
Встановити опіку над Морозовою Сніжаною Сергіївною, 17.07.2004 року
народження
2.
Призначити опікуном гр. Дмитренко Анжеліку Сергіївну, 18.01.1998 року
народження
3.
Начальнику служби у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету Маловисківської
міської ради, ознайомити опікуном гр. Дмитренко Анжеліку Сергіївну, 18.01.1998 року
народження з умовами встановлення опіки, правами та обов’язками, що виникають при
встановленні опіки.
4.
За результатами розгляду питання на засіданні Комісії з питань захисту прав
дитини виконавчого комітету Маловисківської міської ради на основі витягу з протоколу
засідання Комісії від 20 листопада 2019 року № 12, затвердити висновок Комісії з питань
захисту прав дитини «Про доцільність встановлення опіки над Морозовою Сніжаною
Сергіївною, 17.07.2004 року народження і призначити опікуна, гр. Дмитренко Анжеліку
Сергіївну, 18.01.1998 року народження» (згідно додатку 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 міської ради
від 10 грудня 2019 року № 483
ВИСНОВОК
Комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету
Маловисківської міської ради
про доцільність встановлення опіки над Морозовою Сніжаною Сергіївною,
17.07.2004 року народження і призначити опікуна
гр. Дмитренко Анжеліку Сергіївну, 18.01.1998 року народження
На засіданні комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету
Маловисківської міської ради від 20 листопада 2019 року на підставі письмового
звернення
гр. Дмитренко Анжеліки Сергіївни, 18.01.1998 року народження, яке
надійшло до виконавчого комітету міської ради 20 листопада 2019 року № Інд. - 2510 - П,
було винесено питання щодо встановлення опіки над Морозовою Сніжаною Сергіївною,
17.07.2004 року народження, яка залишилась без батьківського піклування і призначення
гр. Дмитренко Анжеліки Сергіївни, 18.01.1998 року народження, опікуном.
Громадянка гр. Дмитренко Анжеліки Сергіївни, 18.01.1998 року народження,
уродженка міста Сміла, Черкаської області, Україна.
Паспорт 002479764, виданий 01 листопада 2018 року, органом, що видав 3523.
Реєстраційний номер облікової карти платника податку 3581205740.
Громадянка України. Зареєстрована та проживає за адресою: квартира 110, будинок
3, вул. Шевченко, м. Мала Виска, Кіровоградської області.
Одружена. Свідоцтво про одруження серії І-ОЛ номер 119135 видане 26.10.2018
Маловисківським районним відділом державної реєстрації актів цивільного стану
Головного територіального управління юстиції Кіровоградської області, про що
04.07.2017 складено відповідний запис за № 39 та зареєстровано шлюб.
Чоловік гр. Дмитренко Олег Анатолійович, 28.06.1989 року народження.
Громадянка гр. Дмитренко Анжеліки Сергіївни, 18.01.1998 року народження
перебуває на обліку управління соціального захисту Маловисківської районної державної
адміністрації і отримує державну соціальну допомогу при народження (довідка від
12.11.2019). Інші державні соціальні допомоги станом на 12.11.2019, гр. Дмитренко А.С.
не отримує.
На обліку Маловисківської районної філії Кіровоградського обласного центру
зайнятості, як безробітна не перебуває.
У відповідності з наданою довідкою Головним управлінням Пенсійного фонду
України в Кіровоградській області Маловисківським відділом обслуговування громадян
від 13.11.2019, гр. Дмитренко Анжеліка Сергіївна, 18.01.1998 року народження, на обліку
не перебуває, пенсію не отримує. Пенсіонерка.
Згідно довідки наданої Маловисківським районним відділом державної виконавчої
служби від 18.11.2019, зареєстровані виконавчі документи чи відкриті виконавчі
провадження, за якими однією із сторін (боржником) є гр. Дмитренко Анжеліка Сергіївна,
18.01.1998 року народження, не виявлено.
Відповідно до довідки департаменту інформаційних технологій за обліками МВС
громадянка України Дмитренко (Морорзова) Анжеліка Сергіївна, 18.01.1998 року
народження, уродженка міста Сміла, Черкаської області, Україна на території України
станом на 19.11.2019 не знятої чи не погашеної судимості не має та в розшуку не
перебуває.

Згідно висновку стану здоров’я від 14.11.2019 медичні протипоказання не
знайдено. Наркологічних, психіатричних захворювань у відповідності з поданою
довідкою та сертифікатом не виявлено.
Протипоказання нарколога, психіатра відсутні, що підтверджується відповідним
сертифікатами.
У відповідності з довідкою з місця проживання про склад сім’ї від 11.11.2019,
гр. Дмитренко Анжеліки Сергіївни, 18.01.1998 року народження, проживає разом з
дитиною Дмитренко Веронікою Олегівною, 29.12.2018 року народження та чоловіком гр.
Дмитренко Олег Анатолійович, 28.06.1989 року народження за адресою: квартира 110,
будинок 3, вулиця Шевченко, м. Мала Виска, Кіровоградської області.
Згідно довідки про реєстрацію місця проживання від 18.11.2019 за № 2280, виданої
інспектором з питань реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання фізичних осіб
загального відділу виконавчого комітету Маловисківської міської ради, гр. Дмитренко
Анжеліка Сергіївна, 18.01.1998 року народження, зареєстрована за адресою: квартира 110,
будинок 3, вулиця Шевченко, м. Мала Виска, Кіровоградської області з 31.07.2017 по
теперішній час.
Квартира в якій зареєстрована та проживає гр. Дмитренко А.С. разом зі своє
донькою та чоловіком за адресою: квартира 110, будинок 3, місто Мала Виска,
Кіровоградської області у відповідності до договору купівлі-продажу квартири, серія та
номер: НМЕ 212136, реєстр № 579, виданий 29.06.2017, Сосновським А.В. приватним
нотаріусом Маловисківського районного нотаріального округу Кіровоградської області
належить на праві власності гр. Дмитренко Олегу Анатолійовичу, у розмірі 1/1 частки.
Відповідно до довідки – характеристики наданої виконавчим комітетом
Маловисківської міської ради гр. Дмитренко Анжеліка Сергіївна, 18.01.1998 року
народження, яка проживає за адресою: квартира 110, будинок 3, вулиця Шевченко,
м. Мала Виска, Кіровоградської області, характеризується позитивно, компрометуючі
матеріали на гр. Дмитренко А.С. - відсутні.
Мотиви встановлення опіки полягають в тому, що неповнолітня Морозова
Анжеліка Сергіївна, 17.07.2004 року народження, є сестрою гр. Дмитренко А.С., яка
залишилися без батьківського піклування у зв’язку зі смертю матері гр. Морозової Наталії
Петрівни, яка померла 28.08.2017, (свідоцтво про смерть серії І-СР № 312399, видане
Смілянським міським відділом державної реєстрації актів цивільного стану Головного
територіального управління юстиції у Черкаській області, про що, 31.08.2017, складно
відповідний актовий запис № 608) та батька гр. Морозова Сергія Вікторовича, який помер
11.10.2008 (свідоцтво про смерть серії І-ОЛ № 084205, видане відділом реєстрації актів
цивільного стану Новомиргородським районним управлінням юстиції Кіровоградської
області, про що, 14.10.2008, зроблено відповідний актовий запис № 189) і звільнення гр.
Морозової Людмили Анатоліївни, 01.10.1956 року народження, від повноважень опікуна
відносно дитини-сироти, Морозової Сніжани Сергіївни, 17.07.2004 року народження, у
відповідності з розпорядженням голови Новомиргородської районної державної
адміністрації Кіровоградської області «Про звільнення повноважень опікуна відносно
дитини-сироти Морозової С.С.» від 19.11.2019 № 227-р, яка була призначена опікуном над
Морововою Сніжаною Сергіївною, 17.07.2004 року народження у відповідності з
розпорядженням голови Новомиргородської районної державної адміністрації
Кіровоградської області «Про встановлення опіки/піклування над дітьми, позбавленими
батьківського піклування, Морозовою Анжелікою Сергіївною, Морозовою Сніжаною
Сергіївною» від 25.06.2012 № 319-р.
На підставі заяви гр. Дмитренко Анжеліки Сергіївни, 18.01.1998 року народження,
яка надійшла до служби у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету Маловисківської
міської ради 19.11.2019 «Про тимчасове влаштування сестри Морозової Сніжани
Сергіївни, 17.07.2004 року народження дитини, яка залишилась без батьківського
піклування, до сім’ї
гр. Дмитренко А.С.», наказу начальника служби у справах сім’ї та

дітей виконавчого комітету Маловисківської міської ради від 19.11.2019 «Про тимчасове
влаштування Морозової Сніжани Сергіївни, 17.07.2004 року народження, яка залишилась
без батьківського піклування на спільне проживання та виховання в сім’ю сестри
гр. Дмитренко А.С. до прийняття рішення щодо визначення постійної форми влаштування
дитини», Морозову С.С., 17.07.2004 року народження було тимчасово влаштовано в сім’ю
сестри гр. Дмитренко А.С., за адресою: квартира 110, будинок 3, місто Мала Виска,
Кіровоградської області на проживання та виховання до прийняття рішення щодо
визначення постійної форми влаштування дитини.
На підстав рішення виконавчого комітету Смілянської міської ради Черкаської
області від 22.08.2018 року № 275 «Про зміну статусу», Морозовій Сніжані Сергіївні,
17.07.2004 року народження змінено статус із дитини, позбавленої батьківського
піклування на статус, дитини-сироти.
Обстеживши умови проживання сім’ї гр. Дмитренко А.С., матеріальне
забезпечення, статус сім’ї, взаємовідносини в сім’ї і відповідні документи.
Беручи до уваги, матеріальне забезпечення, статус, взаємовідносини між сестрами
гр. Дмитренко А.С. та Морозовою С.С., враховуючи думку неповнолітньої Морозової С.С.
та відповідні документи, й те, що опіка та піклування встановлюється з метою
забезпечення особистих немайнових прав та інтересів малолітніх, неповнолітніх осіб, а
також повнолітніх осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої
права та обов’язки. Опікун або піклувальних призначаються переважно з осіб, які
перебувають у сімейних, родинних відносинах з підопічним, з урахуванням особистих
стосунків між ними, можливості особи виконувати обов’язки опікуна чи піклувальників.
З умовами встановлення опіки, правами та обов’язками, що виникають при
встановленні опіки, гр. Дмитренко Анжеліка Сергіївну, 18.01.1998 року народження,
ознайомлена.
Керуючись підпунктом 4 пункту б частини першої статті 34, статтею 40 Закону
України «Про місцеве самоврядування в України», статтями 55, 56, 60, 63 Цивільного
кодексу України, Правилами опіки та піклування, затвердженими наказом Державного
комітету України у справах сім’ї та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства
охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України від
26.05.1999
№ 34/166/131/88.
Комісія з питань захисту прав дитини виконавчого комітету Маловисківської
міської ради, вважає за доцільне, встановити опіку над Морозовою Сніжаною Сергіївною,
17.07.2004 року народження і призначити опікуна гр. Дмитренко Анжеліку Сергіївну,
18.01.1998 року народження.

Керуючий справами

Л. ЛИННИК

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 10 грудня 2019 року

№ 484
м. Мала Виска

Про
надання
Костецькій
Ілоні
Богданівні,
26.03.2015
року
народження, статусу дитини, яка
постраждала внаслідок воєнних дій та
збройних конфліктів
Розглянувши витяг з протоколу засідання Комісії з питань захисту прав дитини
від 20.11.2019 № 12, клопотання служби у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету
Маловисківської міської ради від 05.12.2019 №
з питання надання Костецькій Ілоні
Богданівні, 26.03.2015 року народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок
воєнних дій та збройних конфліктів, відповідно до письмового звернення гр. Горун Ірини
Юріївни, 13.09.1991 року народження, яке надійшло до виконавчого комітету
Маловисківської міської ради 06 листопада 2019 року № Інд. – 2300 – П, і доданих
документів, керуючись пп. 6 п. 3, п. 10 Порядку надання статусу дитини, яка постраждала
внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, затвердженого Постановою Кабінету
Міністрів України від 05 квітня 2017 року № 268 зі змінами від 11.04.2018 року № 301
«Про затвердження Порядку надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних
дій та збройних конфліктів», розпорядження Кабінету Міністрів України від 02.12.2015 №
1275-р «Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких здійснювалася
антитерористична операція, та визнання такими, що втратили чинність, деяких
розпоряджень Кабінету Міністрів України», п. 3 Порядку провадження органами опіки та
піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866, пп. 4 п. «б» ч. 1 ст. 34 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради, В И Р І Ш И В:
1.
Надати Костецькій Ілоні Богданівні, 26.03.2015 року народження, (свідоцтво про
народження серії І-ОЛ № 174067 видане 31 березня 2015 року відділом реєстрації актів
цивільного стану реєстраційної служби Маловисківського районного управління юстиції
Кіровоградської області, про що в Книзі реєстрації народжень 31 березня 2015 року
зроблено відповідний актовий запис за № 60), яка зареєстрована, у відповідності з
довідкою про реєстрацію місця проживання, виданої виконавчим комітетом Просянської
сільської ради Марківського району Луганської області № 530 від 07 листопада 2019 року
за адресою: будинок № 10, вулиця 1 Травня, село Просяне Марківського району
Луганської області
з 07 листопада 2019 року, у відповідності з
довідкою, про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб від 29.12.2014 № 3512000147,
виданої управлінням соціального захисту населення Маловисківської районної державної
адміністрації, Костецька Ілона Богданівна, 26.03.2015 року народження зареєстрована в
будинку № 10 по вулиці 1 Травня, село Просяне Марківського району Луганської області,

фактично проживає у квартирі № 24, будинок № 5, вулиця Шевченка, місто Мала Виска,
Кіровоградської області, статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та
збройних конфліктів, у зв’язку з тим, що Костецька Ілона Богданівна, 26.03.2015 року
народження, зазнала психологічного насильства.
2.
Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на начальника
служби у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету міської ради Захватихату П.В., контроль за виконанням цього 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 10 грудня 2019 року

№ 485

м. Мала Виска
Про
надання
Карпову
Роману
Миколайовичу,
22.09.2009
року
народження,
статусу
дитини,
яка
постраждала внаслідок воєнних дій та
збройних конфліктів
Розглянувши витяг з протоколу засідання Комісії з питань захисту прав дитини
від 20.11.2019 № 12, клопотання служби у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету
Маловисківської міської ради від 05.12.2019 №
з питання надання Карпову Роману
Миколайовичу, 22.09.2009 року народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок
воєнних дій та збройних конфліктів, відповідно до письмового звернення гр. Карпової
Вікторії Василівни, 27.08.1978 року народження, яке надійшло до виконавчого комітету
Маловисківської міської ради 28 жовтня 2019 року № Інд. – 2165 – П, і доданих документів,
керуючись пп. 6 п. 3, п. 10 Порядку надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок
воєнних дій та збройних конфліктів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України
від 05 квітня 2017 року № 268 зі змінами від 11.04.2018 року № 301 «Про затвердження
Порядку надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних
конфліктів», розпорядження Кабінету Міністрів України від 02.12.2015 № 1275-р «Про
затвердження переліку населених пунктів, на території яких здійснювалася антитерористична
операція, та визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень Кабінету Міністрів
України», п. 3 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із
захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня
2008 року № 866, пп. 4 п. «б» ч. 1 ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», виконавчий комітет міської ради, В И Р І Ш И В:
1.
Надати Карпову Роману Миколайовичу, 22.09.2009 року народження, (свідоцтво про
народження серії І-НО № 291228 видане 29 вересня 2009 року відділом реєстрації актів
цивільного стану Ленінського районного управління юстиції у м. Донецьку Донецької області,
про що в Книзі реєстрації народжень 29 вересня 2009 року зроблено відповідний актовий
запис за № 751), реєстраційний номер облікової картки платника податків 4007703375, який
зареєстрований, у відповідності з довідкою, про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб
від 24.10.2014 № 3512000009, виданої управлінням соціального захисту населення
Маловисківської районної державної адміністрації, у будинку № 2 по вулиці 40 років
Перемоги,
місто Амбросіївка, Амбросіївського району, Донецької області,
фактично проживає у будинку
№ 72, вулиця Матросова, місто Мала Виска,
Кіровоградської області, статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних
конфліктів, у зв’язку з тим, що Карпов Роман Миколайович, 22.09.2009 року народження,
зазнав психологічного насильства.
2.
Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на начальника служби
у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету міської ради Захватихату П.В., - контроль за
виконанням цього 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 10 грудня 2019 року

№ 486
м. Мала Виска

Про надання Беседіній Ірині Дмитрівні,
24.05.2010 року народження, статусу
дитини, яка постраждала внаслідок
воєнних дій та збройних конфліктів
Розглянувши витяг з протоколу засідання Комісії з питань захисту прав дитини
від 20.11.2019 № 12, клопотання служби у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету
Маловисківської міської ради від 05.12.2019 №
з питання надання Беседіній Ірині
Дмитрівні, 24.5.2010 року народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних
дій та збройних конфліктів, відповідно до письмового звернення гр. Сметаннікової Олени
Михайлівни, 21.08.1991 року народження, яке надійшло до виконавчого комітету
Маловисківської міської ради 29 жовтня 2019 року № Інд. – 2222 – П, і доданих документів,
керуючись пп. 6 п. 3, п. 10 Порядку надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок
воєнних дій та збройних конфліктів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України
від 05 квітня 2017 року № 268 зі змінами від 11.04.2018 року № 301 «Про затвердження
Порядку надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних
конфліктів», розпорядження Кабінету Міністрів України від 02.12.2015 № 1275-р «Про
затвердження переліку населених пунктів, на території яких здійснювалася антитерористична
операція, та визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень Кабінету Міністрів
України», п. 3 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із
захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня
2008 року № 866, пп. 4 п. «б» ч. 1 ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», виконавчий комітет міської ради, В И Р І Ш И В:
1.
Надати Беседіній Ірині Дмитрівні, 24.05.2010 року народження, (свідоцтво про
народження серії І-НО № 337581 видане 04 червня 2010 року відділом реєстрації актів
цивільного стану по місту Костянтинівка Костянтинівського міськрайонного управління
юстиції Донецької області, про що в Книзі реєстрації народжень 04 червня 2010 року зроблено
відповідний актовий запис за № 295), яка зареєстрована, у відповідності з довідкою, про
взяття на облік внутрішньо переміщених осіб від 11.09.2018 № 216, виданої управлінням
соціального захисту населення Маловисківської районної державної адміністрації, у будинку
№ 2 по вулиці Красноармійська, місто Костянтинівка, Донецької області, фактично проживає
у будинку № 64, вулиця 9 Травня, місто Мала Виска, Кіровоградської області, статус дитини,
яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, у зв’язку з тим, що Беседіна
Ірина Дмитрівна, 24.05.2010 року народження, зазнала психологічного насильства.
2.
Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на начальника служби
у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету міської ради Захватихату П.В., - контроль за
виконанням цього 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 10 грудня 2019 року

№ 487
м. Мала Виска

Про затвердження списку посадових
осіб уповноважених на складання
протоколів
про
адміністративні
правопорушення відповідно до частин
п’ятої, шостої статті 184, статті 18850
КУпАП
Розглянувши клопотання служби у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету
Маловисківської міської ради від 04 грудня 2019 року № на підставі наказу Міністерства
соціальної політики України, від 06 серпня 2019 року № 1201 «Про затвердження
Інструкції з оформлення посадовими особами органів опіки та піклування матеріалів
про адміністративні правопорушення», керуючись ст.ст. 38, 40, 52, 59 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи п. ч. 1 ст. 255 Кодексу України про
адміністративні правопорушення, виконавчий комітет міської ради В И Р І Ш И В:

1. Затвердити:
1.1
Список посадових осіб органу опіки та піклування Маловисківської міської ради,
уповноважених складати протоколи про адміністративні правопорушення (додається).
1.2. Інструкцію з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення
(додається).
2. Привести у відповідність з даним рішенням посадові інструкції осіб, уповноважених
складати протоколи про адміністративні правопорушення.
3.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В.

Міський голова

Ю. ГУЛЬДАС

Додаток № 1
до
рішення
виконкому
Маловисківської міської ради
від 10грудня 2019 року № 487
Список посадових осіб органу опіки та піклування Маловисківської міської ради, які
уповноважені складати протоколи про адміністративні правопорушення
ЗАХВАТИХАТА
Павло Васильович

-

начальник служби у справах сім’ї та дітей
виконавчого комітету Маловисківської міської ради

АНУСЕВИЧ
Анна Олегівна

-

спеціаліст ІІ категорії служби у справах сім’ї та дітей
виконавчого комітету Маловисківської міської ради

ДРАНА
Алла Василівна

-

інспектор служби у справах сім’ї та дітей
виконавчого комітету Маловисківської міської ради

Керуючий справами

Л. ЛИННИК

Додаток № 2
до
рішення
виконавчого
комітету
Маловисківської
міської ради від 10 грудня
2019 року № 487
ІНСТРУКЦІЯ
з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення
1.
Загальні положення
1.1. Ця інструкція розроблена відповідно до вимог Кодексу України про
адміністративні правопорушення (далі – КУпАП) і встановляє порядок оформлення
протоколів про адміністративні правопорушення, передбачені ч.ч. 5, 6 ст. 184, ст. 18850
КУпАП, уповноваженими посадовими особами органу опіки та піклування
Маловисківської міської ради.
2.
Оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення
2.1. При вчиненні фізичними особами адміністративних правопорушень, передбачених
ч.ч. 5, 6 ст. 184, ст. 188-50 КУпАП, уповноважена посадова особа складає протокол про
адміністративне правопорушення (далі – протокол).
2.2. Протокол про адміністративне правопорушення складається не пізніше двадцяти
чотирьох годин з моменту виявлення особи, яка вчинила правопорушення, у двох
примірниках. Один екземпляр протоколу вручається правопорушнику під підпис. У разі
відмови порушника отримати протокол, про цей факт робиться запис у протоколі. У
цьому випадку до справи про адміністративне правопорушення долучаються обидва
екземпляри протоколу.
2.3. У протоколі про адміністративне правопорушення зазначаються: дата і місце його
складення, посада, прізвище, ім’я, по батькові особи, яка склала протокол; відомості про
особу, яка притягається до адміністративної відповідальності (у разі її виявлення); місце,
час вчинення і суть адміністративного правопорушення; нормативний акт, який
передбачає відповідальність за дане правопорушення; прізвища, адреси свідків і
потерпілих, якщо вони є; пояснення особи, яка притягається до адміністративної
відповідальності; інші відомості, необхідні для вирішення справи. Якщо
правопорушенням заподіяно матеріальну шкоду, про це також зазначається в протоколі.
2.4. Усі реквізити протоколу заповнюються українською мовою. Не допускається
закреслення чи виправлення відомостей, що заносяться до протоколу, а також внесення
додаткових записів після того, як протокол підписаний особою, щодо якої він складений
(далі – порушник).
2.5. Якщо правопорушення вчинено кількома особами, то протокол про
адміністративне правопорушення складається на кожну особу окремо.
2.6. Протокол підписується особою, яка його склала, і особою, яка притягається до
адміністративної відповідальності; при наявності свідків і потерпілих протокол може бути
підписано також і цими особами. У разі відмови порушника підписати протокол у ньому
робиться запис про це, який засвідчується підписом особи, яка склала протокол, та
підписами свідків, у випадку їх наявності. Відмова порушника від підписання протоколу
не є підставою для припинення провадження у справі про адміністративне
правопорушення.

2.6. Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право подати
пояснення і зауваження щодо змісту протоколу, які додаються до протоколу, а також
викласти мотиви свого відмовлення від його підписання.
2.7. При складенні протоколу особі, яка притягається до адміністративної
відповідальності, роз’яснюється зміст статей 55, 56, 59, 63 Конституції України, її права і
обов’язки, передбачені статтею 268 КУпАП, про що робиться відмітка у протоколі.
2.8. До протоколу долучаються матеріали та документи, що можуть свідчити про
характер вчиненого правопорушення, обставини, які пом’якшують або обтяжують
відповідальність порушника. Кожний документ повинен мати свої реквізити (дату, адресу,
назву, підписи тощо), містити достовірну інформацію та відповідати вимогам
законодавства. Фотоматеріали повинні містити дату та час їх виготовлення.
2.9. Складений протокол, інші матеріали та документи (фотографії), що підтверджують
факт вчинення адміністративного правопорушення, формуються у справу, яка
оформляється в установленому порядку та направляється на розгляд суду.
2.10. У разі відсутності порушника під час складання протоколу: один екземпляр
протоколу з матеріалами справи направляється на розгляд до місцевого загального суду за
місцем вчинення правопорушення, другий екземпляр протоколу направляється вказаній
особі рекомендованою поштовою кореспонденцією. У цьому випадку до матеріалів
справи, що направляється до суду, додаються докази (фіскальний чек) про направлення
протоколу рекомендованою кореспонденцією особі, яка притягується до адміністративної
відповідальності.
3.
Облік матеріалів про адміністративні правопорушення
3.1. Протоколу про адміністративне правопорушення присвоюється номер.
3.2. Не пізніше наступного дня після складення протоколу він реєструється
уповноваженою посадовою особою в Журналі реєстрації протоколів про адміністративні
правопорушення із зазначенням: номера та дати складання протоколу, дати та місця
вчинення правопорушення, відомості про особу, щодо якої складено протокол, посада,
прізвище, ініціали особи, яка склала протокол, примітки.
3.3. Журнал реєстрації протоколів про адміністративні правопорушення має бути
прошитий, прошнурований, пронумерований, підписаний посадовою особою та
скріплений печаткою.
3.4. Журнали реєстрації протоколів про адміністративні правопорушення зберігаються
протягом строку, встановленого законодавством України.

Керуючий справами

Л. ЛИННИК

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 10 грудня 2019 року

№ 488

м. Мала Виска
Про внесення змін до рішення
виконавчого комітету міської ради
№ 440 від 14 листопада 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 № 12 від 20 листопада 2019 року, Комісії з питань
захисту прав дитини виконавчого комітету міської ради, виконавчий комітет міської ради,
В И Р І Ш И В:
1.
Зняти з соціального супроводу Ткача Валентина Олександровича, 15.11.1999р.н.,
який зареєстрований за адресою: вул. Котовського, 62, с. Журавка, Шполянського району,
Черкаської області, у зв’язку з досягненням позитивного результату соціального
супроводу, у відповідності із пп. 1 п. 19, порядку виявлення сімей (осіб), які перебувають
у складних життєвих обставинах, надання їм соціальних послуг та здійснення соціального
супроводу таких сімей (осіб), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
21.10.2013 року № 896.
2.
Внести зміни до рішення № 440 від 14 листопада 2019 року та затвердити в новій
редакції список дітей, які перебувають під соціальним супроводом 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 та таких, що опинилися у складних життєвих обставинах і проживають
на території Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади (згідно додатку
№ 1).
3.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В.
Міський голова

Ю. ГУЛЬДАС

Додаток № 1
до
рішення
виконкому
Маловисківської міської ради
від 10грудня 2019 року № 488
Список дітьми, які перебувають під соціальним супроводом у порядку з 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 дітей-сиріт, 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.
№
п/п

Прізвище, ім’я, по-батькові дитини,
дата рік, народження, яка має
статус дитини-сироти, дитини
позбавленої батьківських прав

Місце, реєстрації проживання дитини,
яка має статус дитини-сироти, дитини
позбавленої батьківських прав

Андрієнко Єлизавета Володимирівна, вул. Берегова, 29, м.
Кіровоградської області
02.04.2001р.н.

Мала

Виска,

1.

Гурову
Аліну
24.11.2000р.н.

Анатоліївну, вул. Квіткова, 12, м.
Кіровоградської області

Мала

Виска,

2.

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
Прізвище, ім’я, по-батькові батьків,
опікунів, піклувальників,
№
прийомних батьків, батьків
п/п
вихователів інших осіб, які є
законними представниками дитини/
дітей
Корнєєва
Ірина
Олександрівна,
18.06.1986р.н.- мати
1.
Воротнюк
Олександр
Олегович,
06.06.1979р.н.- батько
Громчук
Валентина
Андріївна,
2.
31.07.1998р.н. - мати
Зиза Любов Іванівна, 21.10.1952р.н. опікун
3.
Зиза
Володимир
Йосипович,
29.03.1948р.н. - опікун

Керуючий справами

Прізвище, ім’я, по-батькові дитини, яка
проживає в сім’ї
Корнєєв Євгеній Олегович, 25.10.2006р.н.,
Воротнюк
Михайло
Олександрович,
02.01.2018р.н.
Рак Валентин Русланович, 14.02.2017р.н.

Пилипенко
Максим
19.12.2007 року народження

Сергійович,

Л. ЛИННИК

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 10 грудня 2019 року

№ 489
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 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 8537,98 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 10 грудня 2019 року

№ 490
м. Мала Виска

Про виділення матеріальної допомоги для забезпечення
інвалідів, дітей-інвалідів технічними засобами для
використання в побутових умовах

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням
Маловисківської міської ради сьомого скликання від 27 вересня 2018 року № 1203 «Про
затвердження Програми забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю технічними
засобами для використання в побутових умовах у 2017-2020 роках», виконавчий комітет
міської ради,В И Р І Ш И В:
1. Надати матеріальну допомогу громадянам Маловисківської міської об’єднаної
територіальної громади, згідно доданих списків на загальну суму 4920,00 грн.
2. Кошти, вказані в п. 1 даного рішення, виділити по коду 3242 «Інші видатки на
соціальний захист».
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови
з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В.

Міський голова

Ю. ГУЛЬДАС

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 10 грудня 2019 року

№ 491
м. Мала Виска

Про
затвердження
висновку
опікунської ради Маловисківської
міської ради
Керуючись підпунктом 4 пункту б частини першої статті 34, статті 40 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 55,56,67,71,72,74 Цивільного
кодексу України, Правил опіки та піклування, затвердженими наказом Державного
комітету України у справах сім’ї та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства
охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики від 26.05.1999 року
№ 34/166/131/88, враховуючи протокол засідання опікунської ради при виконавчому
комітеті міської ради від 05 листопада 2019 року, виконавчий комітет міської ради,В И Р І Ш И В:
1. Затвердити висновок опікунської ради при виконавчому комітеті Маловисківської
міської ради про доцільність встановлення опіки над майном гр. Волошина
С.В.03.11.1986 р.н. і призначення опікуном над його майном гр. Олефір Клавдію
Іванівну 30.07.1969 р.н..
2. Затвердити висновок опікунської ради при виконавчому комітеті Маловисківської
міської ради про надання дозволу гр. Олефір Клавдії Іванівні, 30.07.1969 р.н. на
продаж 1/3 частини житлового будинку, який належить на праві спільної часткової
власності її підопічному недієздатному гр. Волошину Сергію Вадимовичу,
03.11.1986 р.н.
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 10 грудня 2019 року

№ 492
м. Мала Виска

Про розгляд заяви гр. Блинду В.Г.
Розглянувши заяву громадянина Блинду Василя Георгійовича, зареєстрованого за
адресою: м. Сокоряни, вул. Шевченка, буд.15, кв. № 41 з проханням погодити місця
розташування об’єктів дрібнороздрібної торгівлі ( фруктами) 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 Блинду Василю Георгійовичу, розміщення об’єкта
дрібнороздрібної торгівлі з 01 грудня 2019 року по 05 травня 2020 року, фруктами, на
території міста Мала Виска в наступних місцях:
- вул. Шевченко (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.. Блинду В.Г. вчасно сплачувати місцеві податки і збори
комунальному підприємству «Міський ринок», згідно затверджених тарифів на послуги.
4. Попередити Гр. Блинду В.Г. :
- 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 10 грудня 2019 року

№ 493
м. Мала Виска

Про розгляд заяви ФОП Санісус І.С.
Розглянувши заяву ФОП Санісус Інни Степанівни, зареєстрованої за адресою: м.
Мала Виска, вул. Горького, буд.. № 29 з проханням погодити місця розташування об’єктів
дрібнороздрібної торгівлі зрізаним деревом (порода 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 ФОП Санісус І.С., розміщення об’єкта дрібнороздрібної торгівлі з 12
грудня 2019 року по 12 січня 2020 року, зрізаним деревом (порода сосна), на території
міста Мала Виска в наступних місцях:
- вул. Велігіна (біля магазину «Лілея»), ( схема № 5);
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 ФОП Санісус І.С. вчасно сплачувати місцеві податки і збори
комунальному підприємству «Міський ринок», згідно затверджених тарифів на послуги.
4. Попередити ФОП Санісус І.С. :
- 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 10 грудня 2019 року

№ 494
м. Мала Виска

Про розгляд заяви гр. Яцинюк К.Б.
щодо зміни поштової адреси
Розглянувши заяву громадянки Яцинюк Катерини Борисівни, яка
проживає в с. Паліївка, вул. Червоноармійська, буд.№ 2, про зміну поштової адреси
житлового будинку, з метою уточнення місця розташування об’єктів нерухомого
майна, згідно із графічним адресним планом та у відповідності до Переліку
геонімів (назв вулиць, проспектів, бульварів, площ, провулків тощо),
затвердженого рішенням п’ятнадцятої сесії сьомого скликання від 27 листопада
2016 року № 409 «Про затвердження Переліку назв вулиць, провулків у населених
пунктах Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади», враховуючи
по господарський облік об’єктів нерухомого майна по території Паліївського
старостинського округу, керуючись підпунктом 10 пункту «б» статті 30 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської
ради,ВИРІШИВ:

-

1. Змінити поштову адресу об”єкту нерухомого майна-житлового будинку,
(відповідно до Свідоцтва на право власності від 23.12.2005 року № 217) з вул.
Червоноармійська, буд.№ 2 на вул.П”ятихатки, буд.№ 3.
2. Рекомендувати заявнику:
звернутися до реєстраційної служби для внесення змін до правовстановлюючих
документів, згідно з чинним законодавством (взамін існуючого):
звернутися до бюро технічної інвентаризації для внесення змін до технічної
документації.
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 10 грудня 2019 року

№ 495
м. Мала Виска

Про зміну поштової адреси
Розглянувши заяву громадянки Перебийнос Наталії Серафимівни,
яка проживає в м. Кропивницький, вул. Лесі Українки, буд.№ 62 кв.№ 3, про
присвоєння поштової адреси об'єкту нерухомого майна (земельна ділянка),
розташованої на території Маловисківської міської об’єднаної територіальної
громади за адресою: с. Новомиколаївка, вул. Нижня, з метою уточнення місця
розташування об’єктів нерухомого майна, згідно із графічним адресним планом та
у відповідності до Переліку геонімів (назв вулиць, проспектів, бульварів, площ,
провулків тощо), затвердженого рішенням п’ятнадцятої сесії сьомого скликання від
27 листопада 2016 року № 409 «Про затвердження Переліку назв вулиць, провулків
у населених пунктах Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади»,
враховуючи технічні документи, керуючись підпунктом 10 пункту «б» статті 30
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет
міської ради,ВИРІШИВ:

-

1. Присвоїти поштову адресу об”єкту нерухомого майна (земельній ділянці)
наступну поштову адресу:
повна назва: вулиця Нижня, буд.№ 11, с. Новомиколаївка, Маловисківського
району Кіровоградської області.
2. Рекомендувати заявнику:
звернутися до реєстраційної служби для внесення змін до правовстановлюючих
документів, згідно з чинним законодавством (взамін існуючого):
звернутися до бюро технічної інвентаризації для внесення змін до технічної
документації.
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 10 грудня 2019 року

№ 496
м. Мала Виска

Про затвердження Паспорту ризику виникнення
надзвичайних
ситуацій
техногенного
та
природного
походження
на
території
Маловисківської
міської
об’єднаної
територіальної громади на 2020 рік

Керуючись статтями 28, 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», з метою виконання вимог Кодексу цивільного захисту України, постанов
Кабінету Міністрів України від 09.01.2014 року № 11 «Про затвердження Положення про
єдину державну систему цивільного захисту», № 443 від 26.06.2013 року « Про
затвердження Порядку підготовки до дій за призначенням органів управління та сил
цивільного захисту», № 444 від 26.06.2013 року « Про затвердження порядку здійснення
навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях», виконавчий комітет міської ради,-

В И Р І Ш И В:
Затвердити Паспорт ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та
природного походження на території Маловисківської міської об’єднаної територіальної
громади на 2020 рік (додаток 1).

Міський голова

Ю.ГУЛЬДАС

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 10 грудня 2019 року

№ 497
м. Мала Виска

Про надання дозволу
на
проведення робіт по підрізуванню
гілок та пониженню крони дерева
на території м. Мала Виска
Маловисківської міської ОТГ
Розглянувши заяву гр. Кудрі Тетяни Іванівни від 25 листопада 2019 року вх. № Інд2528-П, яка проживає за адресою: вул. Центральна,147,кв. 2, м.Мала Виска, з проханням
провести обстеження та надати дозвіл КП «Мала Виска-МКП» на проведення робіт по
підрізуванню гілок та пониженню крони дерева породи «Каштан», яке знаходяться по
вул. Центральна біля будинку №147 в місті Мала Виска, в зв΄язку з його віковим
станом, маючи розлогі напівсухі бокові гілки, які розміщуються неподалік проїжджої
частини дороги можуть призводити до ускладнень руху транспорту та несуть потенційну
загрозу, мешканцям міста Мала Виска та транспортним засобам , які можуть знаходитись
поряд з ним, 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 № 30 від 26.11.2019 року), виконавчий комітет
міської ради,В И Р І Ш И В:
1.Надати дозвіл КП «Мала Виска-МКП» на проведення робіт по підрізуванню
гілок та пониженню крони на 1 (одному) дереві породи «Каштан», яке знаходяться по
вул. Центральна біля будинку № 147 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 10 грудня 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

№ 498

Розглянувши заяву гр. Кирдан Євгенії Іванівни від 26 листопада 2019 року вх. №
Інд-2567-П, яка проживає за адресою: вул.Пушкіна,81, 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 80,0 м., яка знаходиться біля її земельної ділянки (паю) для ведення
товарного сільськогосподарського виробництва площею 4,4000 га кадастровий №
3523184400:02:000:0127, яку вона обробляє одноосібно на території Паліївського
старостинського округу , згідно план-схеми, враховуючи те , що самосійні насадження
породи «Клен Американський» та інших порід біля полезахисної лісосмуги 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 № 31 від 27.11.2019 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
міської ради,В И Р І Ш И В:
1. Надати гр. Кирдан Євгенії Іванівні 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 4,4000 га.,
кадастровий № 3523184400:02:000:0127, яку вона обробляє одноосібно на території
Паліївського старостинського округу, протяжністю 80,0 м та шириною до 5,0 м із
північної сторони лісосмуги, згідно план-схеми.
2. Попередити гр. Кирдан Євгенію Іванівну:
- дотримуватися правил безпеки при проведенні вищевказаних робіт;
- вищевказані роботи провести до 01.05.2020 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 10 грудня 2019 року

№ 499
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
ОТГ
Розглянувши заяву гр. Романенко Надії Григорівни від 29 листопада 2019 року вх.
№ Р-2620-П, яка проживає за адресою: вул. Промислова,8,кв.19, 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 знаходяться біля її земельної ділянки для введення
особистого селянського господарства
площею 1,0 га
кадастровий
№
3523110100:02:000:5202, яку вона обробляє особисто на території Маловисківської
міської ОТГ, згідно план-схеми, враховуючи те, що самосійні насадження «Клен
Американський» та інших порід на 3-5 метрів розрослись від межі зелених насаджень та
гілки крайнього ряду 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 № 32 від
29.11.2019 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 міської ради,В И Р І Ш И В:
1. Надати гр. Романенко Надії Григорівні дозвіл на проведення підрізуванню гілок
крайнього ряду зелених насаджень та вирубки самосійних насаджень породи «Клен
американський» та інших порід, які знаходяться біля її земельної ділянки для введення
особистого селянського господарства
площею 1,0 га
кадастровий
№
3523110100:02:000:5202, яку вона обробляє особисто на території Маловисківської
міської ради , протяжністю 100,0 м та шириною до 5,0 м., згідно план-схеми.
2. Попередити гр. Романенко Надію Григорівну :
- дотримуватися правил безпеки при проведенні вищевказаних робіт;
- вищевказані роботи провести до 01.05.2020 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 10 грудня 2019 року

№ 500
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
ОТГ
Розглянувши заяву гр. Крячка Юрія Івановича від 26 листопада 2019 року вх. №
Інд-2566-П,який проживає за адресою: вул. Центральна,136 а, 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 150,0 м , які знаходяться біля його земельної ділянки для введення
особистого селянського господарства
площею 2,0 га
кадастровий
№
3523110100:02:000:5203, яку він обробляє особисто на території Маловисківської міської
ОТГ,згідно план-схеми, враховуючи те,що самосійні насадження «Клен Американський»
та інших порід на 3-5 метрів розрослись від межі зелених насаджень, гілки крайнього
ряду 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 № 33 від
29.11.2019 року), 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 міської ради,В И Р І Ш И В:
1. Надати гр. Крячку Юрію Івановичу дозвіл на проведення підрізуванню гілок
крайнього ряду зелених насаджень та вирубки самосійних насаджень породи «Клен
Американський» та інших порід, які знаходяться біля його земельної ділянки для
введення особистого селянського господарства площею 2,0 га кадастровий №
3523110100:02:000:5203, яку він обробляє особисто на території Маловисківської міської
ОТГ, протяжністю 150,0 м та шириною до 5,0 м згідно план-схеми.
2. Попередити гр. Крячка Юрія Івановича:
- дотримуватися правил безпеки при проведенні вищевказаних робіт;
- вищевказані роботи провести до 01.05.2020 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 10 грудня 2019 року

№ 501
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
ОТГ
Розглянувши заяву гр. Жорнової Олени Вікторівни від 29 листопада 2019 року вх.
№ Ж-2619-П, яка проживає за адресою: 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., які знаходяться біля її земельної ділянки для введення
особистого селянського господарства
площею 1,0 га., кадастровий
№
3523100000:02:000:5170, яку вона обробляє особисто на території Маловисківської
міської ОТГ, згідно план-схеми, враховуючи те, що самосійні насадження породи «Клен
Американський» та інших порід на 3-5 метрів розрослись від межі зелених насаджень та
гілки крайнього ряду 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 № 34 від
29.11.2019 року), 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 міської ради,В И Р І Ш И В:
1. Надати гр. Жорновій Олені Вікторівні дозвіл на проведення підрізуванню гілок
крайнього ряду зелених насаджень та вирубки самосійних насаджень породи «Клен
Американський» та інших порід, які знаходяться біля її земельної ділянки для введення
особистого селянського господарства
площею 2,0 га
кадастровий
№
3523100000:02:000:5170, яку вона обробляє особисто на території Маловисківської
міської ОТ, протяжністю 150,0 м та шириною до 5,0 м згідно план-схеми.
2. Попередити гр. Жорнову Олену Вікторівну:
- дотримуватися правил безпеки при проведенні вищевказаних робіт;
- вищевказані роботи провести до 01.05.2020 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 10 грудня 2019 року

№ 502
м. Мала Виска

Про затвердження плану засідань
виконавчого комітету Маловисківської
міської ради на 2020 рік
Заслухавши та обговоривши план засідань виконавчого комітету Маловисківської
міської ради на 2019 рік, врахувавши пропозиції членів виконавчого комітету, посадових
осіб міської ради тощо, відповідно до статті 53 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради,В И Р І Ш И В:
1. Затвердити план засідань виконавчого комітету Маловисківської міської ради на
2020 рік (додається).
2. Зміни та доповнення до плану засідань міськвиконкому вносити по мірі
необхідності рішенням виконавчого комітету.
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

Додаток
до рішення виконавчого комітету
№ 502 від 10.12.2019 року

П Л А Н
засідань виконавчого комітету міської ради
у 2020 році
№
п/
п
1

Питання
1). Про звернення громадян

Дата
проведення
09.01

2). Про виконання міського
бюджету за 2019 рік

Готує
Начальник загального
відділу
Т.М.Берегуленко
Завідуюча сектором
фінансів Л.В.Похила

2

Про стан охоплення дітей
дошкільного віку дошкільною
освітою.

13.02

начальник відділу
освіти, молоді та
спорту Шпак А.В.

3

Про заходи по благоустрою та
наведенню відповідного
санітарного стану на
підвідомчій території
1). Про роботу
Краснопільського,
Олександрівського,
Паліївського, Первомайського
сільських та Улянівського
селищного клубів,

12.03

Начальники
комунальних
підприємств міської
ради
Начальник відділу
культури та туризму
Рижикова Ю.О.

4

09.04

2). Про виконання заходів по
благоустрою та наведенню
відповідного санітарного стану
на підвідомчій території

Начальники
комунальних
підприємств міської
ради ,заступник
міського голови
О.М.Бакалінський

5

Про літнє оздоровлення дітей

14.05

6

1). Про стан забезпечення
населення міської
територіальної громади питною
водою.
2). Про заходи по забезпеченню
охорони врожаю зернових

11.06

Начальник відділу
освіти, молоді та
спорту Шпак А.В.,
начальник служби
сімї та дітей ради
Захватихата П.В.
Начальник КП “Мала
Виска Водоканал”
В.А.Аврунов.
Начальник
земельного відділу

Доповідає
Начальник
загального відділу
Т.М.Берегуленко
Зав.сектором
фінансів
Л.В.Похила
начальник відділу
освіти, молоді та
спорту Шпак А.В.
Начальники
комунальних
підприємств міської
ради
Заступник міського
голови
А.В.Жовтило,
начальник відділу
культури та туризму
Рижикова Ю.О.,
Заступник міського
голови
О.М.Бакалінський,
начальники
комунальних
підприємств міської
ради
Заступник міського
голови
А.В.Жовтило

начальник КП
“Мала Виска
Водоканал”
В.А.Аврунов
начальник
земельного відділу

7

культур та грубих кормів від
пожеж та недопущення його
втрат на території міської ради
1). Про хід виконання дохідної
частини міського бюджету за І
півріччя 2020 року

09.07

2). Про звернення громадян

8

9

10

11

12

1). Про заходи до Дня
Незалежності України та Дня
міста.

13.08

міської ради

міської ради

Зав.сектором фінансів
Похила Л.В.

Зав.сектором
фінансів Похила
Л.В.

Начальник загального
відділу міської ради
Берегуленко Т.М.

Начальник
загального відділу
міської ради
Берегуленко Т.М.
Заступник міського
голови Жовтило
А.В.

Заступник міського
голови Жовтило А.В.

2). Про хід сплати
землекористувачами
земельного податку та орендної
плати
1). Про хід заготовки овочів та
10.09
фруктів для харчування дітей в
навчальних та дошкільних
навчальних закладах,
підпорядкованих міській раді
2). Про роботу виконавчого
комітету міської ради та його
комісій з сім’ями, в яких діти
опинились в складних життєвих
обставинах.
1).Про готовність підприємств
08.10
та установ міської комунальної
власності до роботи в осінньозимовий період 2020-2021 років

Начальник
земельного відділу

Начальник
земельного відділу

Начальник відділу
освіти, молоді та
спорту Шпак А.В.

Начальник відділу
освіти, молоді та
спорту Шпак А.В.

Начальник служби у
справах сім”ї та дітей
Захватихата П.В.

Начальник служби у
справах сім”ї та
дітей Захватихата
П.В.

Керівники
комунальних
підприємств міської
ради

Керівники
комунальних
підприємств міської
ради.

1). Про звіт про роботу комісій
виконавчого комітету міської
ради
2). Про підготовку до
святкування Нового року

12.11

Голови комісій,
секретар міської ради
Постолюк Л.А.

Голови комісій,
секретар міської
ради Постолюк Л.А.

1). Про проведення Новорічних
та Різдвяних свят

10.12

2). Про затвердження плану
роботи виконавчого комітету
міської ради на 2021 рік
Керуючий справами

Заступники міського
голови А.В.Жовтило,
О.М.Бакалінський

Заступники
міського голови
А.В.Жовтило,
О.М.Бакалінський
Заступники міського
Заступники
голови А.В.Жовтило, міського голови
О.М.Бакалінський
А.В.Жовтило,
О.М.Бакалінський
Керуючий справами
Керуючий справами
міськвиконкому
міськвиконкому
Л.І.Линник
Л.І.Линник
Л.ЛИННИК

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 10 грудня 2019 року

№ 503
м. Мала Виска

Про розгляд заяв громадян щодо
надання пільг по батьківській платі за
відвідування
їхніми
дітьми
дошкільного
навчального
закладу
міської ради «Колобок» с. Паліївка
Розглянувши заяви громадян міської територіальної громади з проханням надати
пільгу по батьківській платі за відвідування їхніми дітьми дошкільного навчального
закладу міської ради «Колобок» с. Паліївка, 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 міської ради,В И Р І Ш И В:
1. Надати пільгу у розмірі по 50 відсотків кожному по батьківській платі за
відвідування їхніми дітьми дошкільного навчального закладу міськради «Колобок» с.
Паліївка, на період з 1 грудня 2019 року по 1 грудня 2020 року слідуючим громадянам:
- Шемет Рита Вікторівна –дочки: Шемет Кіра і Ніка;
- Моргуненко Людмилі Сергіївні-дочка Моргуненко Ангеліна.
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 10 грудня 2019 року

№ 504
м. Мала Виска

Про розгляд
надання пільг
відвідування
дошкільного
міської ради
Виска

заяв громадян щодо
по батьківській платі за
їхніми
дітьми
навчального
закладу
«Чебурашка» м. Мала

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 міської ради,В И Р І Ш И В:
1. Надати пільгу у розмірі по 50 відсотків кожному по батьківській платі за
відвідування їхніми дітьми дошкільного навчального закладу міськради «Чебурашка» м.
Мала Виска на період з 1 грудня 2019 року по 1 грудня 2020 року слідуючим громадянам:
- Полунькова Надія Юріївна –дочка Полунькова Анастасія;
- Петричева Юлія Сергіївна- дочка Петричева Аміна;
- Пронь Лілія Юріївна- дочки:Пронь Мілана і Ангеліна.
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 10 грудня 2019 року

№ 505
м. Мала Виска

Про зняття з квартирного обліку
гр.Ткач В.О.
Розглянувши заяву гр. Ткач Валентина Олександровича, про зняття його з квартирного
обліку при виконавчому комітеті Маловисківської міської ради, за місцем походження, як
дитину позбавлену батьківського піклування,в зв’язку з придбанням об’єкту нерухомого майна
(квартири) за адресою: вул.Шевченка 3, кв.№ 101, керуючись пп.2 п.а ст.30 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 34, 36, 40, 45, 46 Житлового кодексу Української
РСР, ст.ст. 15,18,44 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і
надання їм жилих приміщень, затверджених постановою Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради
від 11 грудня 1984 № 470, взявши до уваги договір купівлі-продажу квартири від 12.11.2019
року, зареєстрованого в реєстрі за № 1092, виконавчий комітет міської ради,В И Р І Ш И В:
1. В зв’язку з придбанням у власність об’єкту нерухомого майна (квартира) за адресою:
вулиця
Шевченка 3, кв.№ 101 у місті Мала Виска, зняти, Ткач Валентина
Олександровича, 15.11.1999 року народження, з квартирного обліку при виконавчому
комітеті Маловисківської міської ради, як дитину-позбавлену батьківського піклування .
2. Внести відповідний запис до обліку громадян, що перебувають на квартирному обліку
при виконавчому комітеті Маловисківської міської ради.
3. 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 10 грудня 2019 року

№ 506
м. Мала Виска

Про зняття з квартирного обліку
гр.Завітренко М.М..

Керуючись пп.2 п.а ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
ст. 34, 36, 40, 45, 46 Житлового кодексу Української РСР, ст.ст. 15,18,44 Правил обліку
громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень,
затверджених постановою Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 11 грудня 1984 № 470, в
зв’язку зі смертю гр. Завітренко Миколи Миколайовича, свідоцтво про смерть серія I-ОЛ №
275272 виданий 10 січня 2019 року, виконавчий комітет міської ради,В И Р ІШ И В:
1. Зняти, Завітренко Миколу Миколайовича, 20.09.1966 року народження, з квартирного
обліку при виконавчому комітеті Маловисківської міської ради.
2. Внести відповідний запис до обліку громадян, що перебувають на квартирному обліку
при виконавчому комітеті Маловисківської міської ради.
3. 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 10 грудня 2019 року

№ 507
м. Мала Виска

Про надання адресної одноразової
матеріальної допомоги громадянину
Іськову В.О.
-----------------------------------------Розглянувши заяву громадянина Іськова Владислава Олександровича (паспорт ЕВ
№ 279390 виданий Маловисківським РВ УМВС України 18 травня 2011 року), який
проживає у м. Мала Виска по вул. Сонячна, буд. № 1, з проханням надати матеріальну
допомогу, як громадянину, який виявив бажання проходити військову службу в Збройних
силах України та інших формуваннях за контрактом, строком на 3 (три) роки, який
набирає чинності з 30 серпня 2019 року керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», відповідно до «Комплексної Програми соціальної підтримки
учасників АТО, членів їх сімей, сімей загиблих учасників антитерористичної операції
(операції об’єднаних сил), Революції Гідності та вшанування пам’яті загиблих на 20192021 роки», затвердженої рішенням міської ради № 1226 від 25 жовтня 2018 року,
виконавчий комітет міської ради,В И Р І Ш И В:
1. Надати гр. Іськову Владиславу Олександровичу одноразову адресну матеріальну
допомогу у розмірі 5000 (п’ять тисяч) грн.
2. Кошти, вказані в п.1 даного рішення, виділити по коду 3242 «Інші видатки на
соціальний захист».
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з
питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В.

Міський голова

Ю.ГУЛЬДАС

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 10 грудня 2019 року

№ 508

Про надання грошової допомоги
на лікування гр.Яловенко О.В.
Розглянувши заяву гр. Прокопенко Тетяни Петрівни (паспорт ЕА № 048691
виданий Маловисківським РВ УМВС України 10.02.1996 року), яка проживає в м. Мала
Виска, вул. О.Ковтуна, буд.№ 42, з проханням надати допомогу на лікування її
співмешканця гр. Яловенка Олександра Васильовича, 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 міської ради,В И Р І Ш И В:
1. Виділити гр. Прокопенко Тетяні Петрівні грошову допомогу у розмірі 2000,00 (
дві тисячі ) гривень на лікування її співмешканця гр. Яловенка Олександра Васильовича.
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 10 грудня 2019 року

№ 509

Про надання грошової допомоги
на лікування гр.Харбалеу Г.В.
Розглянувши заяву гр. Харбалеу Галини Василівни (паспорт ЕА № 730119 виданий
Маловисківським РВ УМВС України 10.02.2000 року), яка проживає в м. Мала Виска, вул.
Київська, буд.№ 108, 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 міської ради,В И Р І Ш И В:
1. Виділити гр. Харбалеу Галині Василівні 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 10 грудня 2019 року

№ 510

Про надання грошової допомоги
на лікування гр.Галущенко Г. К.
Розглянувши заяву гр. Галущенко Ганни Корніївни (паспорт ЕА № 012559 виданий
Маловисківським РВ УМВС України 20.11.1995 року), яка проживає в м. Мала Виска,
вул. Сагайдачного, буд.№ 17, 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 міської ради,В И Р І Ш И В:
1. Виділити гр. Галущенко Ганні Корніївні грошову допомогу у розмірі 2000,00 (
дві тисячи) 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 10 грудня 2019 року

№ 511

Про надання грошової допомоги
на лікування гр.Серветник Т.А.
Розглянувши заяву гр. Серветник Тетяні Анатоліївні (паспорт № 000326264
виданий Маловисківським РВ УМВС України 09.02.2017 року), яка проживає в м. Мала
Виска, вул. Квіткова, буд.№ 84, 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 міської ради,В И Р І Ш И В:
1. Виділити гр. Серветник Тетяні Анатоліївні грошову допомогу у розмірі 1000,00 (
одна тисяча ) 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 10 грудня 2019 року

№ 512

Про надання грошової допомоги
на лікування гр.Данілова М.Г.
Розглянувши заяву гр. Даніловій Марині Григорівні (паспорт ЕА № 432371
виданий Маловисківським РВ УМВС України 13.04.1998 року), яка проживає в м. Мала
Виска, вул. Центральна, буд.№ 51, кв.№ 8 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 міської ради,В И Р І Ш И В:
1. Виділити гр. Даніловій Марині Григорівні грошову допомогу у розмірі 1000,00 (
одна тисяча ) 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 10 грудня 2019 року

№ 513

Про надання грошової допомоги
на лікування гр.Дейкун О.І.
Розглянувши заяву гр. Дейкун Ольги Іванівни (паспорт ЕА № 181601 виданий
Маловисківським РВ УМВС України 20.11.1996 року), яка проживає в м. Мала Виска,
вул. Челюскіна, буд.№ 45, 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 міської ради,В И Р І Ш И В:
1. Виділити гр. Дейкун Ользі Іванівні грошову допомогу у розмірі 1000,00 ( одна
тисяча ) 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 10 грудня 2019 року

№ 514

Про надання грошової допомоги
на лікування гр.Мельник І.Г.
Розглянувши заяву гр. Мельник Івана Григоровича (паспорт ЕА № 443000 виданий
Маловисківським РВ УМВС України 29.04.1998 року), який проживає в м. Мала Виска,
вул. Київська, буд.№ 15, 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 міської ради,В И Р І Ш И В:
1. Виділити гр. Мельник Івану Григоровичу 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 10 грудня 2019 року

№ 515

Про надання грошової допомоги
на лікування гр.Мельницькому
М.В.
Розглянувши заяву гр. Мельницького Михайла Васильовича (паспорт ЕА № 901808
виданий Маловисківським РВ УМВС України 22.03.2002 року), який проживає в м. Мала
Виска, вул. Матусівська, буд.№ 3/45, 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. Мельницькому Михайлу Васильовичу 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

